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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Όσον αφορά τις αρμοδιότητες της επιτροπής μας για τον δημοσιονομικό έλεγχο, η ανά χείρας 
πρόταση από κοινού με την πρόταση που αφορά τη χρηματοδότηση της κοινής αγροτικής 
πολιτικής αποτελούν τον πυρήνα των νομοθετικών προτάσεων για τις δημοσιονομικές 
προοπτικές 2007-2013.

Στην αρχή της περιόδου των νέων δημοσιονομικών προοπτικών ο συντάκτης θεωρεί ότι είναι 
ουσιαστικό να υπάρξει νέα προσέγγιση σε θέματα οριζοντίου δημοσιονομικού ελέγχου. 
Μείζονες διαφορές, όπως είναι οι μη διαχωριζόμενες δαπάνες στον αγροτικό τομέα και οι 
διαχωριζόμενες δαπάνες στις διαρθρωτικές ενέργειες, προφανώς και περιορίζουν το πεδίο 
των δυνατών συγκρίσεων. Όμως ο συντάκτης έχει την άποψη ότι μερικές πτυχές που 
αφορούν το πώς λειτουργεί η από κοινού διαχείριση στον αγροτικό τομέα και τις 
διαρθρωτικές επιχειρήσεις είναι οριζοντίου εφαρμογής. Τούτο αληθεύει ιδίως για την έννοια 
των εκ των προτέρων ετησίων δηλώσεων γνωστοποίησης από τα κράτη μέλη. Η έννοια 
των δηλώσεων γνωστοποίησης αποσκοπεί στην άρση συγκεκριμένων δυσκολιών που 
προέρχονται από τις χωριστές αρμοδιότητες στην από κοινού διαχείριση. Επί του παρόντος 
αποτελεί αντικείμενο αναλύσεως στις συζητήσεις της επιτροπής μας με θέμα την απαλλαγή 
2003 της Επιτροπής.  

Σύμφωνα με την πρόταση της Επιτροπής τα κράτη μέλη θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν 
στην Επιτροπή εκ των προτέρων περιγραφές των συστημάτων δημοσιονομικής διαχείρισης 
και ελέγχου που εφαρμόζουν. Ωστόσο και υπό το φως των διαπιστώσεων από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο περί αδυναμιών που εξακολουθούν να εμφανίζουν τα συστήματα εποπτείας και 
ελέγχου των κρατών μελών1 ο συντάκτης διατηρεί την ανησυχία του. Τα προτεινόμενα 
μέτρα ενδέχεται να μην επαρκούν. Συνιστά ως εκ τούτου να θεσπισθεί πρόσθετη πολιτική
δέσμευση, ήτοι ετήσια δήλωση γνωστοποίησης. 

Ο συντάκτης χαιρετίζει την προτεινόμενη συνεργασία της Επιτροπής με τους φορείς 
λογιστικού ελέγχου των κρατών μελών. Κατ' αυτόν η ενδυνάμωση της συνεργασίας και του 
συντονισμού ανάμεσα στην Επιτροπή και τα θεσμικά όργανα λογιστικού ελέγχου των κρατών 
μελών καθώς και μεταξύ των ιδίων των φορέων λογιστικού ελέγχου των κρατών μελών θα 
αποτελεί περαιτέρω βήμα προς ένα πλαίσιο εσωτερικού κοινοτικού ελέγχου2.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή3 Τροπολογίες του Κοινοβουλίου

Τροπολογία 1
Άρθρο 12, παράγραφος 2 α (νέα)

  
1 Ελεγκτικό Συνέδριο, ετήσια έκθεση για το οικονομικό έτος 2003, παράγραφοι 5.67 -5.69.
2 Γνωμοδότηση αριθ.2/2004 του Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
3 Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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2 α. Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων 
που ορίζει η παράγραφος 1 έκαστο κράτος 
μέλος εκδίδει πριν να λάβει κοινοτική 
χρηματοδότηση το έτος n και επί ετησίας 
βάσεως μία εκ των προτέρων δήλωση 
γνωστοποίησης, με την οποία δηλώνεται 
ότι οι δομές για τον δημοσιονομικό έλεγχο 
που απαιτείται από την κοινοτική 
νομοθεσία έχουν θεσπισθεί και 
λειτουργούν. Τη δήλωση γνωστοποίησης 
υπογράφει η υψίστου επιπέδου πολιτική 
αρχή και αρχή διαχείρισης του κράτους 
μέλους (Υπουργός Οικονομικών).

Τροπολογία 2
Άρθρο 45, παράγραφος 1, εδάφιο 2

Οι αξιολογήσεις στοχεύουν στη βελτίωση 
της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της λογικής συνέπειας της ενίσχυσης των 
Ταμείων και της υλοποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Εκτιμώνται 
επίσης οι επιπτώσεις τους όσον αφορά τους 
στρατηγικούς στόχους της Κοινότητας, το 
άρθρο 158 της συνθήκης και τα ειδικά 
διαρθρωτικά προβλήματα που επηρεάζουν 
τα κράτη μέλη και τις οικείες περιφέρειες, 
λαμβανομένων επίσης υπόψη των αναγκών
της αειφόρου ανάπτυξης και της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη 
στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Οι αξιολογήσεις στοχεύουν στη βελτίωση 
της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας και 
της λογικής συνέπειας της ενίσχυσης των 
Ταμείων και της υλοποίησης των 
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Γίνεται 
αξιολόγηση κόστους και ωφελημάτων σε 
τοπικό επίπεδο, επίπεδο κράτους μέλους 
και επίπεδο Κοινότητας αντιστοίχως. 
Εκτιμώνται επίσης οι επιπτώσεις αυτών των 
προγραμμάτων όσον αφορά τους 
στρατηγικούς στόχους της Κοινότητας, το 
άρθρο 158 της Συνθήκης και τα ειδικά 
διαρθρωτικά προβλήματα που επηρεάζουν 
τα κράτη μέλη και τις οικείες περιφέρειες, 
λαμβανομένων επίσης υπόψη των αναγκών 
της αειφόρου ανάπτυξης και της σχετικής 
κοινοτικής νομοθεσίας όσον αφορά τις 
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τη 
στρατηγική περιβαλλοντική αξιολόγηση.

Τροπολογία 3
Άρθρο 46, παράγραφος 3, εδάφιο 3

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση έχει ως 
στόχο τη βελτιστοποίηση της διάθεσης των 
πόρων του προϋπολογισμού στα 
επιχειρησιακά προγράμματα και τη 
βελτίωση της ποιότητας του 
προγραμματισμού. Εντοπίζει και αξιολογεί 

Η εκ των προτέρων αξιολόγηση έχει ως 
στόχο τη βελτιστοποίηση της διάθεσης των 
πόρων του προϋπολογισμού στα 
επιχειρησιακά προγράμματα και τη 
βελτίωση της ποιότητας του 
προγραμματισμού. Εντοπίζει και αξιολογεί 
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τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
ανάγκες, τους προς επίτευξη στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους, τη συνέπεια, 
εάν απαιτηθεί της προτεινόμενης 
στρατηγικής για την περιφέρεια, την 
κοινοτική προστιθέμενη αξία, την έκταση 
στην οποία έχουν ληφθεί υπόψη οι 
κοινοτικές προτεραιότητες, τα διδάγματα 
που εξήχθησαν από την προηγούμενη 
περίοδο προγραμματισμού και την ποιότητα 
των διαδικασιών για την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
οικονομική διαχείριση.

τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
ανάγκες, τους προς επίτευξη στόχους, τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα, τους 
ποσοτικοποιημένους στόχους, τη συνέπεια 
της προτεινόμενης στρατηγικής για την 
περιφέρεια, μία ανάλυση του κόστους και 
των ωφελημάτων σε τοπικό επίπεδο και σε 
επίπεδο Κοινότητας, την κοινοτική 
προστιθέμενη αξία, την έκταση στην οποία 
έχουν ληφθεί υπόψη οι κοινοτικές 
προτεραιότητες, τα διδάγματα που 
εξήχθησαν από την προηγούμενη περίοδο 
προγραμματισμού και την ποιότητα των 
διαδικασιών για την υλοποίηση, την 
παρακολούθηση, την αξιολόγηση και την 
οικονομική διαχείριση.

Τροπολογία 4
Άρθρο 75, παράγραφος 3

Το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε 
έτους τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή επικαιροποιημένο κατάλογο των 
προβλέψεων για αιτήσεις πληρωμών για το 
τρέχον και το επόμενο οικονομικό έτος.

Το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε 
έτους τα κράτη μέλη υποβάλλουν στην 
Επιτροπή επικαιροποιημένο κατάλογο των 
προβλέψεων για αιτήσεις πληρωμών για το 
τρέχον και το επόμενο οικονομικό έτος. Οι 
προβλέψεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν 
ρεαλιστική αποτίμηση των δυνατοτήτων 
των κρατών μελών να προβούν σε δαπάνες 
κατά τις συγκεκριμένες περιόδους.

Τροπολογία 5
Άρθρο 92, παράγραφος 3 α (νέα)

3 α. Η Επιτροπή υποβάλλει από του 2007 
και ανά τριετία στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ανάλυση 
όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των 
κανόνων για την αυτόματη άρση 
αναλήψεων υποχρεώσεων 
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