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Σχέδιο γνωμοδότησης (PE 353.414v01-00)
Eluned Morgan
Έγκριση απαλλαγής για την εκτέλεση του Γενικού Προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2003
(SEC(2004)1181 - C6-0000/2005 – 2004/2040(DEC))

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 1
Παράγραφος 1

1. επισημαίνει ότι υφίστανται ακόμη μείζονα προβλήματα που πρέπει να 
υπερκερασθούν όσον αφορά την από κοινού διαχείριση· έχει την άποψη ότι λόγω της 
πολυετούς φύσεως των δαπανών και της επιστροφής τους, καθώς και του μικρού 
αριθμού των εξεταζόμενων δειγμάτων Δηλώσεων Αξιοπιστίας (DAS), θα είναι σχεδόν 
αδύνατο να γίνει αποδεκτή μία θετική Δήλωση Αξιοπιστίας (DAS) σε σχέση με τα 
Διαρθρωτικά Ταμεία· εκτιμά επίσης ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να 
διευκρινίζει σε μεγαλύτερο βαθμό σε ποιο ακριβώς σημείο σημειώθηκε κάποιο λάθος 
όσον αφορά τις δαπάνες των Διαρθρωτικών Ταμείων·

Or. en

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 2
Παράγραφος 1

1. (διαγράφεται) εκτιμά (διαγράφεται) ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο θα πρέπει να 
διευκρινίζει σε μεγαλύτερο βαθμό σε ποιο ακριβώς σημείο σημειώθηκε κάποιο λάθος 
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όσον αφορά τις δαπάνες των Διαρθρωτικών Ταμείων·

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 3
Παράγραφος 2

2. εκφράζει τη λύπη του διότι ορισμένα κράτη μέλη δεν προέβησαν σε κατάλληλο 
έλεγχο και διαχείριση των χρημάτων των φορολογούμενων για τα οποία είναι 
υπεύθυνα και υπογραμμίζει την υποκρισία ορισμένων κρατών μελών τα οποία 
κατηγορούν την Επιτροπή ότι δεν ελέγχει τις δαπάνες χρημάτων για τα οποία είναι τα 
ίδια υπεύθυνα·

Or. el

Τροπολογία: Κωνσταντίνος Χατζηδάκης

Τροπολογία 4
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει ότι οι Κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων πρέπει να 
εφαρμόζονται με αυστηρότητα από τα κράτη μέλη, τα οποία οφείλουν για το λόγο 
αυτό να καθιερώσουν αξιόπιστα συστήματα ελέγχου· τονίζει ότι το Κοινοβούλιο δεν 
πρόκειται να αντιμετωπίσει με απάθεια τη μη ορθή εφαρμογή των εν λόγω 
Κανονισμών από τα κράτη μέλη·

Or. el

Τροπολογία: Eluned Morgan

Τροπολογία 5
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο χάνει την υπομονή του με τα κράτη μέλη και δεν 
πρόκειται στο μέλλον να εγκρίνει δημοσιονομικές προοπτικές ούτε στους σχετικούς 
με τα Διαρθρωτικά Ταμεία γενικούς κανονισμούς, μέχρις ότου τα κράτη μέλη:

α) συμφωνήσουν να υποβάλουν ετήσια δήλωση σχετικά με την εγγύηση της 
νομιμότητας και της κανονικότητας των μέτρων χρηματοδότησης και διαχείρισης 
των δαπανών από τα ίδια, η οποία να μπορεί να ελεγχθεί, και

β) καθιερώσουν αξιόπιστα συστήματα ελέγχου, τα οποία να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές που επελέγησαν κατόπιν κοινής συμφωνίας στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο εκ των προτέρων 
επαλήθευσης,



AM\558324XM.doc 3/3 PE 355.495v01-00

EL

γ) διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία: Gisela Kallenbach, Elisabeth Schroedter, Alyn Smith

Τροπολογία 6
Παράγραφος 3

3. υπογραμμίζει ότι το Κοινοβούλιο χάνει την υπομονή του με τα κράτη μέλη και δεν θα 
χορηγήσει απαλλαγή, μέχρις ότου τα κράτη μέλη:

α) συμφωνήσουν να υποβάλουν ετήσια δήλωση σχετικά με την εγγύηση της 
νομιμότητας και της κανονικότητας των μέτρων χρηματοδότησης και διαχείρισης 
των δαπανών από τα ίδια, η οποία να μπορεί να ελεγχθεί, και

β) καθιερώσουν αξιόπιστα συστήματα ελέγχου, τα οποία να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές που επελέγησαν κατόπιν κοινής συμφωνίας στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τα οποία απετέλεσαν αντικείμενο εκ των προτέρων 
επαλήθευσης,

Η εφαρμογή των στοιχείων α) και β) συνεπάγεται ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
επιστρέφουν στην Επιτροπή οποιαδήποτε αντικανονική δαπάνη·

Or. en

Τροπολογία: Bastiaan Belder

Τροπολογία 7
Παράγραφος 6

6. είναι της άποψης ότι η Επιτροπή πρέπει να διακόψει ή να ακυρώσει τις 
προκαταβολές στα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρών παρατυπιών ή όταν 
διαπιστώνονται σοβαρές αδυναμίες στα συστήματα ελέγχου της διαχείρισης των 
κρατών μελών.

Or. nl
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