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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι οι διαρθρωτικές πολιτικές αποτελούσαν το δεύτερο μεγαλύτερο σκέλος 
του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 και 
αποτελούν τις μείζονος σημασίας πολιτικές για την περίοδο 2007-2013·

2. υπενθυμίζει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του για το οικονομικό έτος 
2006 κατέληξε ότι τουλάχιστον 12% του συνολικού ποσού που επιστράφηκε στο πλαίσιο 
σχεδίων στον τομέα των διαρθρωτικών πολιτικών δεν θα έπρεπε να είχε επιστραφεί, ότι 
44% των επιστροφών του δείγματος επηρεάστηκε από σφάλματα και ότι σημαντικό 
ποσοστό σχεδίων επηρεαζόταν από σφάλματα συμμόρφωσης·

3. τονίζει ότι στην ίδια έκθεση το Ελεγκτικό Συνέδριο περιγράφει τα συστήματα ελέγχου 
στα κράτη μέλη ως κατά κανόνα αναποτελεσματικά ή μετρίως αποτελεσματικά·

4. επικροτεί ως εκ τούτου την προσπάθεια υλοποίησης των στόχων των διαρθρωτικών
Ταμείων και του ταμείου Συνοχής κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού 2007-
2013 στο πλαίσιο της αρχής διακυβέρνησης και εταιρικής σχέσης1·

5. ζητεί από τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια να διαδραματίσουν σημαντικότερο ρόλο στους
μηχανισμούς ελέγχου, να διασφαλίσουν ότι τα κονδύλια δαπανώνται ορθώς, να 
αναλάβουν τις ευθύνες τους και να διαδραματίσουν πιο ενεργό ρόλο·

6. ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν κατευθύνσεις και κατάρτιση στους αναδόχους 
σχεδίων, στις αρμόδιες αρχές διαχείρισης και πληρωμών καθώς και στα όργανα ελέγχου, 
προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι οι φορείς είναι πλήρως ενημερωμένοι και
εφαρμόζουν σωστά τις απαιτήσεις του κοινοτικού κανονισμού·

7. επιδοκιμάζει τις ετήσιες συνόψεις των κρατών μελών ως πρώτο βήμα προς την 
κατεύθυνση των εθνικών δηλώσεων διαχείρισης· προτρέπει ωστόσο την Επιτροπή να 
προτείνει την έγκριση των ίδιων απαιτήσεων, κατευθυντήριων γραμμών και 
καθοδηγητικών σημειωμάτων για τις διαρθρωτικές πολιτικές όπως αντίστοιχα για την
κοινή γεωργική πολιτική·

8. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι εκτελεστικές διατάξεις για τα σχέδια 
εγκρίθηκαν εκ νέου πολύ αργά, και ζητεί από τις αρμόδιες αρχές διαχείρισης καθώς και 
από τις αρχές πληρωμών και ελέγχου να προβλέψουν και να υλοποιήσουν κανόνες που 
θα αποσκοπούν στην απλοποίηση της διαχείρισης (π.χ. μέσω της μεγαλύτερης 
χρησιμοποίησης κατ' αποκοπήν πληρωμών).

                                               
1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 11 του κανονισμού (EK) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, ΕΕ L 210 της 
31.07.2006, σελ. 25.
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