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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι 

αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες 

προτάσεις: 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη μέλη, ευρισκόμενα 

σε κατάσταση όπου οι πόροι σπανίζουν λόγω της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 

κρίσης, θα πρέπει να συνεργάζονται πλήρως με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεση του 

γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη δέουσα προστασία του μέσω 

προληπτικών και διορθωτικών δράσεων· 

B. λαμβάνοντας υπόψη ότι κύριος στόχος του σχεδίου προϋπολογισμού 2015 θα είναι να 

εξασφαλίσει την παροχή των απαιτούμενων πόρων στον προϋπολογισμό της Ένωσης 

ώστε να συμβάλει πλήρως στην αύξηση της οικονομίας και των θέσεων εργασίας και 

στην αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών και των περιφερειών·  

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος Κοινοβουλίου και Επιτροπής που προβλέπεται στο 

άρθρο 318 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να τονώσει την αντίληψη σχετικά με τις επιδόσεις εντός 

της Επιτροπής· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ δεν έθετε εν αμφιβόλω την απόφασή του να χορηγήσει 

απαλλαγή στην Επιτροπή για την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 

2012, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 3ης Απριλίου 20141,  σχετικά με 

την απαλλαγή, τόνιζε τις επιφυλάξεις του όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

από ορισμένα κράτη μέλη και την Επιτροπή στους τομείς της γεωργικής και της 

περιφερειακής πολιτικής· 

E. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο καλούσε την Επιτροπή να αναλάβει δεσμευτική 

υποχρέωση σχετικά με τις δράσεις που προσδιορίζονται στο προαναφερθέν ψήφισμα2 

σχετικά με την απαλλαγή για να επανορθώσει την κατάσταση· 

1.  υπενθυμίζει τη έντονη ανησυχία του διότι καθίσταται διαρκώς δυσκολότερο για την 

Επιτροπή να ικανοποιήσει τα αιτήματα πληρωμής εντός του έτους και εντός των ορίων 

των πιστώσεων πληρωμών που έχουν ψηφισθεί και τονίζει ότι ένας λόγος για αυτή την 

κατάσταση είναι ότι οι πιστώσεις υποχρεώσεων είναι κοντά στο ανώτατο όριο που 

ορίζεται ενώ οι πιστώσεις πληρωμών έχουν κρατηθεί στο ελάχιστο στη διάρκεια εκάστης 

περιόδου· καλεί την Επιτροπή να παράσχει πληροφορίες σχετικά με το πότε είναι πιθανό 

ότι θα υπάρξουν ως αποτέλεσμα καθυστερήσεις πληρωμών· 

2. εκφράζει τον φόβο ότι το Συμβούλιο θα συνεχίσει να ακολουθεί τη στρατηγική του στη 

διάρκεια της περιόδου 2014-2020 για να μειώσει το επίπεδο των πληρωμών χωρίς να 

λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες για τις οποίες πρέπει να εξευρεθεί βιώσιμη 

λύση· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει ποία προγράμματα δεν παρέχουν ενωσιακή 

προστιθέμενη αξία και δεν έχουν αποδοτικές επιδόσεις για να τεθεί τέρμα σε αυτά και να 

                                                 
1  ΕΕ L 266, 5.9.2014, σ. 32. 
2  Βλ. ειδικότερα παραγράφους 56 και 57. 
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ελευθερωθούν πόροι οι οποίοι να χρησιμοποιηθούν αποδοτικά· 

3. τονίζει ότι αυτή η πρακτική επιβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να 

εγκρίνει διορθωτικούς προϋπολογισμούς και αποδοκιμάζει το ότι αυτή η πρακτική 

παραβιάζει τις αρχές του προϋπολογισμού όπως ορίζονται στον δημοσιονομικό 

κανονισμό·  

4. σημειώνει ότι η υλοποίηση των δημοσιονομικών διορθώσεων οι οποίες επιβλήθηκαν από 

την Επιτροπή σε κράτη μέλη που δεν εφαρμόζουν χρηστά συστήματα και οι ανακτήσεις 

ανέρχονται σε περίπου 3.362 εκατομμύρια EUR το 2013, το οποίο συνιστά μείωση σε 

σύγκριση προς το 2012)1· 

5. ζητεί από την Επιτροπή να υποδείξει με σαφήνεια ποία από τα ανακτηθέντα ποσά το 

2013 έχουν αποτελέσει αντικείμενο λογιστικής καταχώρισης ως έσοδο της Ένωσης ή 

έχουν συμψηφιστεί και σε ποίο βαθμό ενδέχεται να επηρεάσουν οι δημοσιονομικές 

διορθώσεις και ανακτήσεις που αποφασίσθηκαν το 2013 τις ανάγκες πληρωμών για τους 

προϋπολογισμούς 2014 και 2015· 

6. υπενθυμίζει ότι εξαρτάται από πολλούς παράγοντες το εάν θα επιβληθούν την νέα 

περίοδο προγραμματισμού 2014-2020 καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις στην 

περίπτωση σοβαρών ανεπαρκειών στην εκτέλεση της πολιτικής συνοχής, ζητεί δε από 

την Επιτροπή να υποβάλει χωρίς καθυστέρηση πρόταση σχετικά με τον περιορισμό εάν 

όχι την απαγόρευση των έργων αντικατάστασης· 

7. ζητεί από την Επιτροπή να λάβει τα απαραίτητα μέτρα και, εάν χρειάζεται, να προβεί σε 

άμεσο λογιστικό έλεγχο των έργων για να εξασφαλίσει ότι το επίπεδο επικινδυνότητας 

και σφάλματος στις πιστώσεις περιφερειακής χρηματοδότησης δεν υποτιμάται·   

8. επαναλαμβάνει το αίτημά του προς την Επιτροπή για σύναψη δεσμευτικών διμερών 

συμφωνιών με τα κράτη μέλη που έχουν αποτελέσει αντικείμενο ιδιαίτερης προσοχής, 

κατά το πρότυπο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου· 

9.  χαιρετίζει τις δηλώσεις προγραμμάτων σχετικά με τις επιχειρησιακές δαπάνες που 

συνοδεύουν το σχέδιο προϋπολογισμού 2015 οι οποίες συνιστούν τον κύριο μηχανισμό 

για την αιτιολόγηση των πιστώσεων τις οποίες προτείνει η Επιτροπή στο σχέδιο 

προϋπολογισμού και επισημαίνει ότι αυτές οι δηλώσεις είναι συνεπείς προς τις 

αντίστοιχες νομικές βάσεις και παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με τους πόρους που 

προορίζονται για έκαστο πρόγραμμα δαπανών· 

10. χαιρετίζει ειδικότερα το ότι, όπως το ζητούσε το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του που 

συνοδεύουν τις αποφάσεις του σχετικά με τη χορήγηση απαλλαγής στην Επιτροπή για το 

20112 και το 20123, έκαστη δήλωση περιέχει αριθμητικά δεδομένα που σχετίζονται με 

την προστιθέμενη αξία ΕΕ και τη συμβολή στη στρατηγική Ευρώπη 2020 (πρωταρχικοί 

στόχοι και εμβληματικές πρωτοβουλίες)· 

                                                 
1  Βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2014 με τίτλο "Συγκεφαλαιωτική έκθεση των 

επιτευγμάτων της Επιτροπής όσον αφορά τη διαχείριση το 2013" (COM(2014)0323), σημείο 4.1 
2  ΕΕ L 308 της 16.11.13, σ. 27. 
3  ΕΕ L 266 της 5.9.2014, σ. 32. Βλ. ειδικότερα παραγράφους 310 και 315. 
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11. εμμένει στο ότι, όταν παρέχει στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις εκθέσεις 

αξιολόγησης των επιδόσεων της Ένωσης που προβλέπονται από το άρθρο 318 ΣΛΕΕ, η 

Επιτροπή θα πρέπει να δίδει πληροφορίες σχετικά με τα αποτελέσματα που έχουν 

επιτευχθεί με τις επιχειρησιακές δαπάνες όπως παρουσιάζονται στις δηλώσεις 

προγραμμάτων· 

12. χαιρετίζει το ότι η Επιτροπή αποφάσισε να συνεχίσει να εξετάζει τις αναλήψεις 

υποχρεώσεων που κατ ' έτος εμπίπτουν στον ορισμό των "δυνητικά μη φυσιολογικών" 

και να υποβάλλει σχετικές εκθέσεις με σκοπό τόσο την εξάλειψη όλων των 

αδικαιολόγητων σε εκκρεμότητα αναλήψεων υποχρεώσεων (RAL) από τους 

λογαριασμούς όσο και την παροχή δυνατότητας στην Επιτροπή να προβεί σε ανακτήσεις, 

όπου είναι σκόπιμο, και να επιταχύνει την εκκαθάριση παλαιών αναλήψεων 

υποχρεώσεων που εξακολουθούν να υφίστανται. 
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