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Απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το οικονομικό έτος 2006
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 1
Παράγραφος 3

3. σημειώνει ότι, στην έκθεσή του, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εκφράζεται θετικά για 
περισσότερους από το 70% των ελέγχων της 
Επιτροπής που οδήγησαν, στις περισσότερες 
περιπτώσεις στην επισήμανση παρατυπιών 
οι οποίες απαιτούσαν διόρθωση· σημειώνει 
ακόμη ότι, σύμφωνα με βασικές αρχές, 
πρέπει να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία 
διαδικαστικών, οικονομικών ή δόλιων 
παρατυπιών για να είναι δυνατή η ανάληψη 
δράσης·

3. σημειώνει ότι, στην έκθεσή του, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εκφράζεται θετικά για 
περισσότερους από το 70% των ελέγχων της 
Επιτροπής που οδήγησαν, στις περισσότερες 
περιπτώσεις στην επισήμανση παρατυπιών 
οι οποίες απαιτούσαν διόρθωση· σημειώνει 
ακόμη ότι, σύμφωνα με βασικές αρχές, 
πρέπει να υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία 
διαδικαστικών, οικονομικών ή δόλιων 
παρατυπιών για να είναι δυνατή η ανάληψη 
δράσης· σημειώνει επιπλέον ότι, ωστόσο, ο 
αριθμός των παρατυπιών είναι εξαιρετικά 
υψηλός·
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Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 2
Παράγραφος 4

4. σημειώνει ότι η δημοσιονομική 
διαδικασία του 2006 πρέπει να εξετασθεί 
υπό το πρίσμα των κανόνων που ίσχυαν την 
περίοδο προγραμματισμού 1999-2006 και 
ότι οι νέοι κανόνες που εφαρμόζονται την 
περίοδο 2007-2013 είναι αυστηρότεροι και 
θα πρέπει να δώσουν καλύτερα 
αποτελέσματα·

4. σημειώνει ότι η δημοσιονομική 
διαδικασία του 2006 πρέπει να εξετασθεί 
υπό το πρίσμα των κανόνων που ίσχυαν την 
περίοδο προγραμματισμού 2000-2006 και 
ότι οι νέοι κανόνες που εφαρμόζονται την 
περίοδο 2007-2013 θα πρέπει να 
προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία και θα 
πρέπει να δώσουν καλύτερα αποτελέσματα·

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 3
Παράγραφος 4 α (νέα)

4a. σημειώνει ότι, υπό το πρίσμα της 
έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ένα 
από τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
παρουσιάζονται είναι οι διαφορετικές 
ερμηνείες που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη 
στον όρο "διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης" και, συνεπώς, καλεί την 
Επιτροπή να υποδείξει έναν τρόπο 
επίλυσης του προβλήματος αυτού·

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 4
Παράγραφος 5

5. επικροτεί τη δεδηλωμένη θέση της 5. επικροτεί τη δεδηλωμένη θέση της 
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Επιτροπής ότι όλες οι διαπιστωμένες 
παρατυπίες ακολουθούνται από διορθωτικά 
μέτρα, περιλαμβανομένης της αναστολής 
των πληρωμών και της ανάκτησης των 
αδικαιολόγητων ή λανθασμένων πληρωμών· 
σημειώνει, στην κατεύθυνση αυτή, ότι τα 
διορθωτικά μέτρα εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο πολυετών προγραμμάτων και ότι, 
συνεπώς, δεν πρέπει να εξετάζονται μόνο 
με το δεδομένο μιας στιγμιαίας εικόνας της 
κατάστασης· πιστεύει, κατά συνέπεια, ότι 
το ποσοστό 12%, που το Ελεγκτικό 
Συνέδριο υποστηρίζει ότι αντιπροσωπεύει 
τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά το 
2006, αποτελεί υπεραπλούστευση η οποία 
οδηγεί σε λανθασμένες και
παραπλανητικές ερμηνείες·

Επιτροπής ότι όλες οι διαπιστωμένες 
παρατυπίες ακολουθούνται από διορθωτικά 
μέτρα, περιλαμβανομένης της αναστολής 
των πληρωμών και της ανάκτησης των 
αδικαιολόγητων ή λανθασμένων πληρωμών· 
εκφράζει, στην κατεύθυνση αυτή, την 
ανησυχία του για τον αριθμό των 
παρατυπιών το 2006, που βρίσκεται στα 
επίπεδα των 4 δισεκ. ευρώ (12%), και 
καλεί την Επιτροπή εκπονήσει λεπτομερές 
σχέδιο για τη μείωση, στο μέλλον, του 
μεγέθους των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών·

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 5
Παράγραφος 8

8. παρατηρεί με ανησυχία ότι η διατήρηση 
των αδυναμιών στα συστήματα ελέγχου και 
διαχείρισης σε ορισμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ-15 συνεπάγεται την αμφισβήτηση της 
εγγύησης όσον αφορά τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα στη χρήση των 
ευρωπαϊκών πόρων, όπως σημειώνουν η 
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο· 

8. παρατηρεί με ανησυχία ότι η διατήρηση 
των αδυναμιών στα συστήματα ελέγχου και 
διαχείρισης σε ορισμένα κράτη μέλη της 
ΕΕ-27 συνεπάγεται την αμφισβήτηση της 
εγγύησης όσον αφορά τη νομιμότητα και 
την κανονικότητα στη χρήση των 
ευρωπαϊκών πόρων, όπως σημειώνουν η 
Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο·

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 6
Παράγραφος 9

9. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 
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274 της Συνθήκης ΕΚ, όλα τα κράτη μέλη 
πρέπει να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες 
τους όσον αφορά τη διαχείριση και να 
θέσουν σε εφαρμογή τα κατάλληλα μέτρα 
για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου 
λαθών στις υποκείμενες πράξεις· επιμένει 
πως είναι αναγκαίο, όπως έχει ήδη αναφέρει 
το Κοινοβούλιο στα ψηφίσματά του για την
απαλλαγή του 2003, του 2004 και του 2005, 
να θεσπισθεί μια εθνική δήλωση, στο 
κατάλληλο πολιτικό επίπεδο, που θα 
καλύπτει όλους τους κοινοτικούς πόρους 
υπό καθεστώς συνδιαχείρισης και θα 
αποτελεί μια πραγματική εγγύηση ορθής 
λειτουργίας των εθνικών συστημάτων 
διαχείρισης και ελέγχου.

274 της Συνθήκης ΕΚ, η Επιτροπή, η οποία 
είναι υπεύθυνη για την εκτέλεση του 
προϋπολογισμού της ΕΕ, πρέπει να 
συνεργάζεται με τα κράτη μέλη με στόχο 
την εξασφάλιση του σεβασμού των αρχών
της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης· 
τα κράτη μέλη έχουν την ευθύνη της 
εφαρμογής και του ελέγχου των 
επιχειρησιακών δράσεων των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, δεδομένου ότι 
αυτές αποτελούν αντικείμενο κοινής 
αρμοδιότητας· επιμένει πως είναι αναγκαίο, 
όπως έχει ήδη αναφέρει το Κοινοβούλιο στα 
ψηφίσματά του για την απαλλαγή του 2003, 
του 2004 και του 2005, να θεσπισθεί μια 
εθνική δήλωση, στο κατάλληλο πολιτικό 
επίπεδο, που θα καλύπτει όλους τους 
κοινοτικούς πόρους υπό καθεστώς 
συνδιαχείρισης και θα αποτελεί μια 
πραγματική εγγύηση ορθής λειτουργίας των 
εθνικών συστημάτων διαχείρισης και 
ελέγχου.

Or. hu

Τροπολογία: Antonio De Blasio

Τροπολογία 7
Παράγραφος 9 α (νέα)

9a. επισημαίνει στην Επιτροπή ότι η 
ποιότητα των συστημάτων ελέγχου έχει 
σημαντική επίδραση στην αξιολόγηση των 
έργων, πράγμα που σημαίνει ότι η αυστηρή 
ρύθμιση της ποιότητας των διαδικασιών 
δημοσιονομικού ελέγχου θα είναι ιδιαίτερα 
σημαντική στο μέλλον.

Or. hu
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