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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

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

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

προτάσεις: 

1. επισημαίνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο (το «Συνέδριο») κατέληξε στο συμπέρασμα πως η 

περιφερειακή πολιτική παραμένει ένας επιρρεπής σε σφάλματα τομέας πολιτικής και ότι 

δεν παρατηρήθηκαν μεγάλες διαφορές μεταξύ 2013 και 2012, δεδομένου ότι το 

πιθανότερο ποσοστό σφάλματος για το 2013 ορίστηκε σε 6,9% (σε σύγκριση με 6,8% το 

2012)· επισημαίνει ότι αυτό αποτελεί ένδειξη της σταθερότητας του συστήματος και της 

σημαντικής βελτίωσης που σημειώθηκε κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, 

σε σύγκριση με την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006· καλεί την Επιτροπή να 

συνεχίσει να εφαρμόζει αυστηρά τις διατάξεις περί ελέγχου· υπογραμμίζει τη σημασία 

των προληπτικών μέτρων και της απλούστευσης για τη μείωση των σφαλμάτων· τονίζει, 

ωστόσο, ότι υπάρχει σαφής διαφορά μεταξύ σφάλματος και απάτης, και ότι η απάτη 

αντιστοιχεί στο 0,2 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ· 

2. επισημαίνει ότι το Συνέδριο εντόπισε σοβαρά σφάλματα στον τομέα των δημόσιων 

συμβάσεων (39% του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος), υψηλό ποσοστό περιπτώσεων 

μη συμμόρφωσης με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων (17% του εκτιμώμενου 

ποσοστού σφάλματος), καθώς επίσης σφάλματα στην εφαρμογή των κανόνων 

επιλεξιμότητας των έργων (22% του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος) και στις 

δαπάνες (21% του εκτιμώμενου ποσοστού σφάλματος)· εκφράζει την ανησυχία του για τα 

χαμηλά ποσοστά εκταμιεύσεων μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής προς τους τελικούς 

δικαιούχους το 2013· επισημαίνει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την πρόοδο 

που έχει επιτευχθεί στη χρηματοδότηση και εκτέλεση των χρηματοδοτικών μέσων και να 

λάβει, από κοινού με τα κράτη μέλη, κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση των ποσοστών 

απορρόφησης, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο για τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης και των μέτρων· 

3. υπογραμμίζει ότι η Επιτροπή και το Συνέδριο ακολούθησαν διαφορετική προσέγγιση 

όσον αφορά τον υπολογισμό του ποσοστού σφάλματος σε σχέση με τις πράξεις στις 

οποίες η Επιτροπή εφάρμοσε κατ’ αποκοπή διορθώσεις· επαναλαμβάνει το αίτημά του για 

τυποποίηση της μεθοδολογίας, τόσο για τον υπολογισμό των ποσοστών σφάλματος όσο 

και για το ελεγκτικό έργο, προκειμένου να αποφεύγονται τα αλληλοσυγκρουόμενα 

συμπεράσματα, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής στον 

συγκεκριμένο τομέα· 

4. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έλαβε διορθωτικά μέτρα με την αναστολή και την διακοπή 

πληρωμών· υπενθυμίζει ότι τα αυξανόμενα επίπεδα αναστολής και διακοπής πληρωμών 

εκ μέρους της Επιτροπής ενδέχεται να παρεμποδίσουν την ομαλή εφαρμογή των έργων, 

δεδομένου ότι παρακωλύουν την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής, λόγω του 

σύντομου χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τη σωστή απορρόφηση των πόρων 

της Ένωσης· ζητεί να ενημερωθεί από την Επιτροπή σχετικά με τον πραγματικό 

αντίκτυπο των διακοπών και των αναστολών πληρωμών στη μείωση των παρατυπιών και 

των σφαλμάτων, και να αξιολογήσει η Επιτροπή τον αντίκτυπο των εφαρμοσθέντων 

διορθωτικών μέτρων στην επίτευξη των στόχων πολιτικής, στο πλαίσιο μιας προσέγγισης 

κόστους-οφέλους για το συγκεκριμένο θέμα· 
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5. καλεί την Επιτροπή να προβαίνει σε διακοπή και αναστολή των πληρωμών μόνο ως 

έσχατη λύση στις περιπτώσεις που εντοπίζονται σοβαρές ελλείψεις στα συστήματα 

διαχείρισης και ελέγχου, όταν έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες επιλογές, δεδομένου ότι η 

αναστολή των πληρωμών θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τα αντίστοιχα 

προγράμματα και τις περιφέρειες που έχουν πληγεί πολύ σοβαρά από την κρίση, καθώς 

και για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής συνοχής συνολικά· ζητεί, ωστόσο, να 

αξιολογεί η Επιτροπή, πριν από τη λήψη απόφασης για την αναστολή των πληρωμών, σε 

ποιο βαθμό τούτο συμβάλλει πραγματικά στη μείωση του ποσοστού σφάλματος, και 

ταυτόχρονα πώς θα επηρεάσει την αντίστοιχη περιφέρεια ή χώρα, προκειμένου να 

αποφεύγεται παράλληλα η επιβάρυνση των περιφερειών που αντιμετωπίζουν 

κοινωνικοοικονομικές δυσχέρειες· 

6. επισημαίνει ότι το 80% της χρηματοδότησης υπόκειται σε επιμερισμένη διαχείριση σε 

επίπεδο κρατών μελών· υπενθυμίζει ότι το Συνέδριο διαπίστωσε πως στο ένα τρίτο των 

συναλλαγών που εξετάστηκαν ορισμένα από τα σφάλματα θα μπορούσαν να έχουν 

διορθωθεί εκ των προτέρων αν τα κράτη μέλη διέθεταν επαρκείς πληροφορίες για να τα 

εντοπίσουν πριν υποβάλουν τις δαπάνες στην Επιτροπή· 

 

7 εφιστά την προσοχή στον πολυετή χαρακτήρα του συστήματος διαχείρισης της πολιτικής 

συνοχής και τονίζει ότι η τελική αξιολόγηση των παρατυπιών που σχετίζονται με την 

υλοποίηση της πολιτικής θα καταστεί δυνατή μόνον στο τέλος της περιόδου 

προγραμματισμού· 

8. εκφράζει επιδοκιμασία για τις ενισχυμένες διαδικασίες ελέγχων και επιθεωρήσεων που 

προβλέπονται στο ρυθμιστικό πλαίσιο για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, 

ειδικότερα όσον αφορά τις επαληθεύσεις και τους ελέγχους της διαχείρισης πριν από την 

πιστοποίηση των ετήσιων λογαριασμών των προγραμμάτων και την υποβολή των 

δηλώσεων διαχείρισης από τις αρχές διαχείρισης στην Επιτροπή· επισημαίνει ότι η 

διορθωτική ικανότητα της Επιτροπής βελτιώθηκε περαιτέρω με την κατάργηση της 

δυνατότητας των κρατών μελών να επαναχρησιμοποιούν τους πόρους, γεγονός που είχε 

ως αποτέλεσμα καθαρές δημοσιονομικές διορθώσεις· εκφράζει επιδοκιμασία για τη 

σύσταση ενός κέντρου ανάπτυξης ικανοτήτων διοίκησης για τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά 

και επενδυτικά ταμεία· υποστηρίζει τον εντονότερο προσανατολισμό στην επίτευξη 

αποτελεσμάτων και τη θεματική επικέντρωση της πολιτικής συνοχής, ώστε να 

εξασφαλιστεί η ανακατεύθυνση των κριτηρίων από την απορρόφηση των κονδυλίων στην 

ποιότητα των δαπανών και την υψηλή προστιθέμενη αξία των συγχρηματοδοτουμένων 

επιχειρήσεων· 

9. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην 

απλοποίηση των διαδικασιών, περιλαμβανομένων των διαδικασιών για τους δικαιούχους, 

διότι τούτο μπορεί να είναι επωφελές τόσο για τη διαδικασία λογιστικού ελέγχου όσο και 

για τη μείωση των ποσοστών σφάλματος, ενώ παράλληλα αυξάνει την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου· θεωρεί ότι τόσο τα κράτη 

μέλη όσο και η Επιτροπή θα πρέπει να εφαρμόσουν στοχευμένα και έγκαιρα μέτρα για 

την ενίσχυση της διοικητικής και της θεσμικής ικανότητας, μεταξύ άλλων μέσω της 

ουσιαστικής καθοδήγησης, της κατάρτισης και της ανταλλαγής ορθών πρακτικών, όπως 

επίσης με τη θέσπιση προγραμμάτων για τη διατήρηση ειδικευμένου και ικανού 

προσωπικού, καθώς και με τη συμμετοχή στις διαδικασίες ελέγχου· ζητεί από την 

Επιτροπή να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τα απτά αποτελέσματα που 
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έχουν επιτευχθεί ως τώρα με τις δραστηριότητες του Κέντρου Ικανότητας, με τη σύσταση 

του κοινού συστήματος ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων, και με την εκτέλεση της 

πρωτοβουλίας δημοσίων συμβάσεων και του σχεδίου δράσης που αναπτύχθηκε από το 

Κέντρο Ικανότητας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Επιτροπής· τονίζει τη 

σημασία της ταχείας και ουσιαστικής μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο, των οδηγιών για τις 

δημόσιες συμβάσεις σε όλα τα κράτη μέλη· 

10. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη στροφή προς μια αντίληψη επιδόσεων· 

ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή (ΓΔ REGIO) να περιλάβει στο σχέδιο διαχείρισης και 

στην ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της την αξιολόγηση του έργου σε σχέση με την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και του αντικτύπου της πολιτικής 

για τη συνοχή· ζητεί από την Επιτροπή, πέρα από την προσέγγιση της εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού να ελέγχει επίσης τις επιδόσεις σε σχέση με τους στόχους και να 

αξιοποιεί καλύτερα τις αξιολογήσεις, όπως επίσης να υποστηρίζει τα κράτη μέλη και τις 

διαχειριστικές επιτροπές τους στην αύξηση της ποιότητας των εκθέσεων αξιολόγησής 

τους· υπογραμμίζει στο πλαίσιο αυτό ότι είναι ανάγκη στο μέλλον να εξετάζονται και να 

αξιολογούνται τα αποτελέσματα των έργων, οι αποδόσεις των επενδύσεων και η 

πραγματική προστιθέμενη αξία για την οικονομία, την απασχόληση και την περιφερειακή 

ανάπτυξη. 
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