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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 353.525v02-00)
Vladimír Železný
Προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και καταπολέμηση 
της απάτης
(COM(2004)0573 – 2004/2198(INI))

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι στη σημερινή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από 
τεράστιους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η καταπολέμηση της απάτης 
επιβάλλουν να γίνεται χρήση των χρηματικών συνεισφορών των κρατών μελών 
(διαγραφή) με διάφανο, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο·

Or. fr

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1α (νέα)

1α. εκφράζει τη λύπη του διότι τα προβλήματα ερμηνείας του Κανονισμού (ΕΚ) 
1681/94 δεν έχουν ακόμη αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και εκφράζει την 
απογοήτευσή του για το γεγονός ότι τα μισά κράτη μέλη δεν κοινοποίησαν στον 
OLAF εντός των προκαθορισμένων προθεσμιών τις περιπτώσεις παρατυπιών, ούτε 
παρείχαν τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των οικονομικών 
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πόρων στα πλαίσια της χρηματοδότησης των διαρθρωτικών πολιτικών ή το έκαναν 
με ελλιπή τρόπο, ώστε η ενημέρωση της σχετικής βάσης δεδομένων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μην είναι εφικτή·

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 3
Παράγραφος 1β (νέα)

1β. καλεί τα κράτη μέλη να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα για τη βελτίωση των 
συστημάτων ελέγχου και διαχείρισης σχετικά με τα διαρθρωτικά ταμεία, ώστε να 
εξασφαλισθεί αφενός ότι ο κίνδυνος της απάτης θα μειωθεί ουσιωδώς και 
αφετέρου ότι οι διατάξεις του Κανονισμού 1681/94 θα εφαρμόζονται πλήρως, 
ιδιαίτερα σε σχέση με την διαδικασία έγκαιρης, σαφούς και ολοκληρωμένης 
ειδοποίησης·

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 4
Παράγραφος 2

2. Διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Philip Bradbourn

Τροπολογία 5
Παράγραφος 2

2. υπενθυμίζει στην Επιτροπή και σε όλα τα κράτη μέλη ότι η προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η καταπολέμηση της 
απάτης θα εξακολουθήσουν να αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση και δική τους κοινή 
αρμοδιότητα, ανεξαρτήτως της τροπής που θα λάβει η διεργασία για την επικύρωση 
του Συντάγματος. Επισημαίνει εντούτοις ότι ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη 
των στόχων αυτών είναι να συμπεριληφθούν και να εφαρμοσθούν 'ρήτρες 
προθεσμίας' σε όλο το φάσμα της κοινοτικής πολιτικής στον τομέα αυτό·

Or. en
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Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. Διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Philip Bradbourn

Τροπολογία 7
Παράγραφος 3

3. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, ως αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση του γενικού 
προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει πρωτίστως να καταπολεμεί κάθε 
εσωτερική αναποτελεσματική οικονομική διαχείριση θέτοντας σε λειτουργία 
αυστηρούς μηχανισμούς ελέγχου και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές κατά την 
εκτέλεση της οικονομικής της διαχείρισης για την ανάκτηση απολεσθέντων ή 
αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης της 
αποτελεσματικότητας του κανόνα Ν+2 στις μελλοντικές διαρθρωτικές πολιτικές 
και πολιτικές συνοχής·

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 8
Παράγραφος 4

4. Διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Philip Bradbourn

Τροπολογία 9
Παράγραφος 4

4. υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, μολονότι δεν υφίσταται ανάγκη να ενισχυθεί η 
εναρμόνιση του ποινικού δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύσταση 
νέων διοικητικών φορέων, είναι σκόπιμο να κάνουν τα κράτη μέλη 
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αποτελεσματικότερη χρήση των ίδιων νομικών και εποπτικών διατάξεων με στόχο 
την εξασφάλιση υγιούς οικονομικής διαχείρισης των εθνικών χρηματοοικονομικών 
πόρων ή των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Πιστεύει επομένως ότι η 
διαχείριση των διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής θα είναι 
αποτελεσματικότερη εάν περιέλθει εκ νέου στη δικαιοδοσία των εθνικών θεσμικών 
οργάνων και των αντίστοιχων σωμάτων που είναι αρμόδια για τον κοινοβουλευτικό 
έλεγχο των δημοσίων δαπανών·

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 10
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της ώστε όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης - και ιδίως τα δέκα νέα κράτη μέλη καθώς και οι υποψήφιες 
προς ένταξη χώρες - να αφιερωθούν με πλήρη επίγνωση στην επίτευξη των 
(διαγραφή) βασικών στόχων για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της απάτης, ιδίως με (διαγραφή)
την ενισχυμένη διοργανική προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς και της απάτης στον τομέα των διαρθρωτικών πολιτικών και των 
πολιτικών συνοχής μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και της αυξημένης συχνότητας 
των επιτόπιων ελέγχων των εν ισχύι συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών, και 
τακτικών εκ των προτέρων αξιολογήσεων και εκ των υστέρων επαληθεύσεων των 
οικονομικών εκθέσεων που αφορούν τα έργα τις οποίες συντάσσει το Ελεγκτικό 
Συνέδριο·

Or. el

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 11
Παράγραφος 5

5. καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της ώστε όλα τα κράτη μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (διαγραφή) καθώς και οι υποψήφιες προς ένταξη χώρες να 
αφιερωθούν με πλήρη επίγνωση στην επίτευξη των παρακάτω βασικών στόχων για 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την 
καταπολέμηση της απάτης:

- την προώθηση μίας πολύπλευρης συνεργασίας για την εξασφάλιση της τακτικής 
και γρήγορης ανταλλαγής ενημερωμένων στοιχείων μεταξύ των δομών ελέγχου 
και καταπολέμησης των περιπτώσεων απάτης σε κάθε κράτος μέλος και της 
ανάπτυξης μίας λειτουργικής εταιρικής σχέσεως μεταξύ των κρατών μελών και 
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των αρμόδιων υπηρεσιών της Επιτροπής·

- την ενισχυμένη διοργανική προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της διαφθοράς και της απάτης στον τομέα των διαρθρωτικών πολιτικών και των 
πολιτικών συνοχής μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και της βελτίωσης της 
ποιότητας των επιτόπιων ελέγχων των εν ισχύι συστημάτων ελέγχου των κρατών 
μελών, και τακτικών εκ των προτέρων αξιολογήσεων και εκ των υστέρων 
επαληθεύσεων των οικονομικών εκθέσεων που αφορούν τα έργα τις οποίες 
συντάσσει το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Or. fr

Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 12
Παράγραφος 6

6. καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζονται 
(διαγραφή) αυστηρές νομικές κυρώσεις τόσο για τις περιπτώσεις απάτης εις βάρος 
των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και για τις 
περιπτώσεις απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών, 
ιδίως εάν είναι στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα των 
διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών συνοχής·

Or. fr

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 13
Παράγραφος 7

7. Διαγράφεται

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 14
Παράγραφος 8

8. Διαγράφεται

Or. el
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Τροπολογία: Jean Marie Beaupuy

Τροπολογία 15
Παράγραφος 10

10. Διαγράφεται

Or. fr


