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Τροπολογία 1
Petru Filip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
κοινοποίησαν 3.832 παρατυπίες το 2007 
(αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 19,2% 
σε σύγκριση με το 2006), ότι το συνολικό 
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις 
παρατυπίες ήταν περίπου 828 εκατομμύρια 
ευρώ, ότι οι περιπτώσεις εικαζόμενης 
απάτης ως ποσοστό των συνολικών 
κοινοποιηθεισών περιπτώσεων 
παρατυπιών κυμαίνονται στο 12-15% το 
2007 και ότι το συνολικό παράτυπο ποσό 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης αυξήθηκε κατά 48% σε 
σύγκριση με το 2006· τονίζει για μια 
ακόμη φορά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την επάρκεια των 
μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου και 
δίνει έμφαση στη σημασία της 
προληπτικής δράσης των κρατών μελών 
προκειμένου να αυξηθεί ο εντοπισμός των 
παρατυπιών προτού καταβληθούν χρήματα 
στους δικαιούχους.

1. αναγνωρίζει ότι παρατυπίες κατά τη 
χρησιμοποίηση των πόρων της ΕΕ που 
συνδέονται με κακή διαχείριση και 
μερικές φορές ακόμα και με απάτη,
σημειώνονται σε έναν μεγάλο αριθμό 
κρατών μελών· επισημαίνει ότι τα κράτη 
μέλη κοινοποίησαν 3.832 παρατυπίες το
2007 (αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 
19,2% σε σύγκριση με το 2006), ότι το 
συνολικό ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές 
τις παρατυπίες ήταν περίπου 828 
εκατομμύρια ευρώ, ότι οι περιπτώσεις 
εικαζόμενης απάτης ως ποσοστό των 
συνολικών κοινοποιηθεισών περιπτώσεων 
παρατυπιών κυμαίνονται στο 12-15% το 
2007 και ότι το συνολικό παράτυπο ποσό 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης αυξήθηκε κατά 48% σε 
σύγκριση με το 2006· τονίζει για μια 
ακόμη φορά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την επάρκεια των 
μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου και 
δίνει έμφαση στη σημασία της 
προληπτικής δράσης των κρατών μελών 
προκειμένου να αυξηθεί ο εντοπισμός των 
παρατυπιών προτού καταβληθούν χρήματα 
στους δικαιούχους· υπογραμμίζει το 
γεγονός ότι η καταπολέμηση της απάτης 
και της διαφθοράς αποτελεί συνεχή 
ευθύνη όλων των κρατών μελών, καθώς 
και ότι απαιτείται συντονισμένη 
προσπάθεια για την επίτευξη 
πραγματικών βελτιώσεων.

Or. en
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Τροπολογία 2
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
κοινοποίησαν 3.832 παρατυπίες το 2007 
(αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 19,2% 
σε σύγκριση με το 2006), ότι το συνολικό 
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις 
παρατυπίες ήταν περίπου 828 εκατομμύρια 
ευρώ, ότι οι περιπτώσεις εικαζόμενης 
απάτης ως ποσοστό των συνολικών 
κοινοποιηθεισών περιπτώσεων 
παρατυπιών κυμαίνονται στο 12-15% το 
2007 και ότι το συνολικό παράτυπο ποσό 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης αυξήθηκε κατά 48% σε 
σύγκριση με το 2006· τονίζει για μια 
ακόμη φορά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την επάρκεια των 
μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου και 
δίνει έμφαση στη σημασία της 
προληπτικής δράσης των κρατών μελών 
προκειμένου να αυξηθεί ο εντοπισμός των 
παρατυπιών προτού καταβληθούν χρήματα 
στους δικαιούχους·

1. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
κοινοποίησαν 3.832 παρατυπίες το 2007 
(αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 19,2% 
σε σύγκριση με το 2006), ότι το συνολικό 
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις 
παρατυπίες ήταν περίπου 828 εκατομμύρια 
ευρώ, ότι οι περιπτώσεις εικαζόμενης 
απάτης ως ποσοστό των συνολικών 
κοινοποιηθεισών περιπτώσεων 
παρατυπιών κυμαίνονται στο 12-15% το 
2007 και ότι το συνολικό παράτυπο ποσό 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης αυξήθηκε κατά 48% σε 
σύγκριση με το 2006· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για τις προσπάθειες που 
έχουν ήδη καταβάλει τα κράτη μέλη,
αλλά τονίζει για μια ακόμη φορά ότι τα 
τελευταία πρέπει να εξασφαλίζουν την 
επάρκεια των μηχανισμών δημοσιονομικού 
ελέγχου και δίνει έμφαση στη σημασία της 
προληπτικής δράσης των κρατών μελών 
προκειμένου να αυξηθεί ο εντοπισμός των 
παρατυπιών προτού καταβληθούν χρήματα 
στους δικαιούχους·

Or. fr

Τροπολογία 3
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
κοινοποίησαν 3.832 παρατυπίες το 2007 
(αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 19,2% 

1. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη 
κοινοποίησαν 3.832 παρατυπίες το 2007 
(αριθμός που αντιστοιχεί σε αύξηση 19,2% 
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σε σύγκριση με το 2006), ότι το συνολικό 
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις 
παρατυπίες ήταν περίπου 828 εκατομμύρια 
ευρώ, ότι οι περιπτώσεις εικαζόμενης 
απάτης ως ποσοστό των συνολικών 
κοινοποιηθεισών περιπτώσεων 
παρατυπιών κυμαίνονται στο 12-15% το 
2007 και ότι το συνολικό παράτυπο ποσό 
για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης αυξήθηκε κατά 48% σε 
σύγκριση με το 2006· τονίζει για μια 
ακόμη φορά ότι τα κράτη μέλη πρέπει να 
εξασφαλίζουν την επάρκεια των 
μηχανισμών δημοσιονομικού ελέγχου και 
δίνει έμφαση στη σημασία της 
προληπτικής δράσης των κρατών μελών 
προκειμένου να αυξηθεί ο εντοπισμός των 
παρατυπιών προτού καταβληθούν χρήματα 
στους δικαιούχους·

σε σύγκριση με το 2006), ότι το συνολικό 
ποσό που αντιστοιχεί σε αυτές τις 
παρατυπίες ήταν περίπου 828 εκατομμύρια 
ευρώ (το οποίο αντιστοιχεί σε μόλις
1,83% επί του συνόλου των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων), ότι οι 
περιπτώσεις εικαζόμενης απάτης ως 
ποσοστό των συνολικών κοινοποιηθεισών 
περιπτώσεων παρατυπιών κυμάνθηκαν 
στο 12-15% το 2007, ο 
χρηματοοικονομικός αντίκτυπος των 
οποίων αποτιμάται σε 141 εκατομμύρια 
ευρώ, (ποσό που αντιστοιχεί στο 0,31% 
επί του συνόλου των πιστώσεων 
ανάληψης υποχρεώσεων, δηλαδή υπήρξε
μείωση σε σύγκριση με τα 157,56
εκατομμύρια ευρώ ή 0,41%, το 2006)·
τονίζει για μια ακόμη φορά ότι τα κράτη 
μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την 
επάρκεια των μηχανισμών δημοσιονομικού 
ελέγχου και δίνει έμφαση στη σημασία της 
προληπτικής δράσης των κρατών μελών 
προκειμένου να αυξηθεί ο εντοπισμός των 
παρατυπιών προτού καταβληθούν χρήματα 
στους δικαιούχους·

Or. es

Τροπολογία 4
James Nicholson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1a . υπογραμμίζει τη σημασία του σχεδίου 
δράσης για την ενίσχυση της εποπτείας 
στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών 
που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 
Φεβρουαρίου 2008, το οποίο έχει στόχο 
τη μείωση των σφαλμάτων στις αιτήσεις 
πληρωμής από τα κράτη μέλη· εκφράζει 
την πεποίθηση ότι το νέο αυτό σχέδιο
δράσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
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την κατάσταση, βοηθώντας κυρίως τα 
κράτη μέλη να αναπτύξουν την ικανότητά 
τους για να ελέγχουν την επιλεξιμότητα 
των δαπανών των έργων· σημειώνει ότι η 
πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με το 
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης παρουσιάζει 
κάποια πρώτα θετικά αποτελέσματα·

Or. en

Τροπολογία 5
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1α. υπογραμμίζει το γεγονός ότι είναι 
απαραίτητο να γίνεται διαχωρισμός 
ανάμεσα στην έννοια της απάτης και σε 
εκείνη της κακής διαχείρισης, στον 
βαθμό που η πρώτη εμπεριέχει ένα 
στοιχείο πρόθεσης, ενώ η δεύτερη 
χαρακτηρίζει μη εσκεμμένα σφάλματα. 

Or. fr

Τροπολογία 6
Petru Filip

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου· ως εκ τούτου, 
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έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής 
βούλησης και λήψης πρακτικών μέτρων 
προκειμένου να επιτευχθούν πλήρως οι 
στόχοι που καθορίστηκαν κατά την 
προσχώρηση· επισημαίνει επίσης ότι, 
ιδίως όσον αφορά την περίπτωση της 
Βουλγαρίας, η Επιτροπή έχει αναστείλει 
προσωρινά την κοινοτική 
χρηματοδότηση εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και 
ελέγχου που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί
τα εν λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν 
άμεση δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 
εκθέσεις. 

ενθαρρύνει τα εν λόγω κράτη μέλη να 
αναλάβουν σταθερή δράση για την 
εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων 
παρακολούθησης που προτείνονται στις 
συγκεκριμένες εκθέσεις. 

Or. en

Τροπολογία 7
Rumiana Jeleva

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά 
την περίπτωση της Βουλγαρίας, η 

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες διεξοδικές, 
ενδελεχείς εκθέσεις που αξιολογούν 
αρνητικά την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη 
Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον αφορά 
τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, όσον αφορά την 
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Επιτροπή έχει αναστείλει προσωρινά την 
κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 
που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί τα εν 
λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση 
δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 
εκθέσεις.

περίπτωση της Βουλγαρίας, η Επιτροπή 
έχει αναστείλει προσωρινά την κοινοτική 
χρηματοδότηση εξαιτίας των παρατυπιών 
που εντοπίστηκαν μέσω του συστήματος 
παρακολούθησης και ελέγχου που 
διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί τα εν λόγω 
κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση δράση 
για την εφαρμογή των συγκεκριμένων 
μέτρων παρακολούθησης που προτείνονται 
στις συγκεκριμένες εκθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 8
Maria Petre

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά 
την περίπτωση της Βουλγαρίας, η 
Επιτροπή έχει αναστείλει προσωρινά την 
κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και 
ελέγχου που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί 
τα εν λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν 
άμεση δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και μια 
χωριστή έκθεση για τη διαχείριση των 
κοινοτικών πόρων στη Βουλγαρία, οι 
οποίες τονίζουν την ανάγκη σταθερής 
πολιτικής βούλησης και λήψης πρακτικών 
μέτρων προκειμένου να επιτευχθούν 
πλήρως οι στόχοι που καθορίστηκαν κατά 
την προσχώρηση· ως εκ τούτου, καλεί τα 
εν λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση 
δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 
εκθέσεις·
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εκθέσεις·

Or. fr

Τροπολογία 9
James Nicholson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά 
την περίπτωση της Βουλγαρίας, η 
Επιτροπή έχει αναστείλει προσωρινά την 
κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 
που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί τα εν 
λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση 
δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 
εκθέσεις.

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά 
την περίπτωση της Βουλγαρίας, η 
Επιτροπή έχει αναστείλει προσωρινά την 
κοινοτική χρηματοδότηση για ένα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 
που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί τα εν 
λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση 
δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 
εκθέσεις.

Or. en
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Τροπολογία 10
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά 
την περίπτωση της Βουλγαρίας, η 
Επιτροπή έχει αναστείλει προσωρινά την 
κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 
που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί τα εν 
λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση 
δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 
εκθέσεις·

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά 
την περίπτωση της Βουλγαρίας, η 
Επιτροπή έχει αναστείλει προσωρινά την 
κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 
που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί τα εν 
λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση 
δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 
εκθέσεις· ενθαρρύνει, τέλος, τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα εν λόγω 
κράτη και τα καλεί να προωθήσουν όλα 
τα αναγκαία μέτρα προς αυτήν την 
κατεύθυνση·

Or. el

Τροπολογία 11
Miloš Koterec

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά 
την περίπτωση της Βουλγαρίας, η 
Επιτροπή έχει αναστείλει προσωρινά την 
κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 
που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί τα εν 
λόγω κράτη μέλη να αναλάβουν άμεση
δράση για την εφαρμογή των 
συγκεκριμένων μέτρων παρακολούθησης 
που προτείνονται στις συγκεκριμένες 
εκθέσεις.

2. επισημαίνει ότι η Επιτροπή έχει 
δημοσιεύσει διάφορες εκθέσεις για την 
αξιολόγηση της προόδου που επιτεύχθηκε 
στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία όσον 
αφορά τη μεταρρύθμιση του δικαστικού 
συστήματος και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς στο πλαίσιο των μηχανισμών 
συνεργασίας και ελέγχου, και μια χωριστή 
έκθεση για τη διαχείριση των κοινοτικών 
πόρων στη Βουλγαρία, οι οποίες τονίζουν 
την ανάγκη σταθερής πολιτικής βούλησης 
και λήψης πρακτικών μέτρων προκειμένου 
να επιτευχθούν πλήρως οι στόχοι που 
καθορίστηκαν κατά την προσχώρηση· 
επισημαίνει επίσης ότι, ιδίως όσον αφορά 
την περίπτωση της Βουλγαρίας, η 
Επιτροπή έχει αναστείλει προσωρινά την 
κοινοτική χρηματοδότηση εξαιτίας των 
παρατυπιών που εντοπίστηκαν μέσω του 
συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου 
που διαθέτει· ως εκ τούτου, καλεί τα εν 
λόγω κράτη μέλη που δεν έχουν αναλάβει 
δράση, να το κάνουν άμεσα, για την 
εφαρμογή των συγκεκριμένων μέτρων 
παρακολούθησης που προτείνονται στις 
συγκεκριμένες εκθέσεις.

Or. en

Τροπολογία 12
James Nicholson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2a. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
αποτελεσματική απορρόφηση των 
διαρθρωτικών κονδυλίων έχει εγείρει 
σημαντικές προκλήσεις, ιδίως για τα νέα 
κράτη μέλη, καθώς τα τελευταία 
καλούνται να πληρούν αυστηρές και 
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σύνθετες συχνά προϋποθέσεις για τη 
χρησιμοποίησή τους· ως εκ τούτου, 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τις 
προσπάθειες που καταβάλλουν τα 
συγκεκριμένα κράτη μέλη για να 
βελτιώσουν τις ικανότητές εφαρμογής 
τους και τα καλεί να εντείνουν τις 
προσπάθειές τους για να μπορέσουν να 
αποδώσουν απτά αποτελέσματα μέσα σε 
εύλογο χρονικό διάστημα·

Or. en

Τροπολογία 13
James Nicholson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3a. θεωρεί ότι η πολυπλοκότητα του 
νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα 
προγράμματα των Διαρθρωτικών 
Ταμείων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις 
διαδικασίες διαχείρισης και 
παρακολούθησης, ευθύνεται μέχρι ενός 
βαθμού για τις παρατυπίες των κρατών 
μελών· προτρέπει, επομένως, την 
Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειές της 
για την περαιτέρω απλούστευση του 
συστήματος·

Or. en

Τροπολογία 14
Markus Pieper

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτρέπει τα οκτώ κράτη μέλη (Γαλλία, 4. προτρέπει τα επτά κράτη μέλη (Γαλλία, 
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Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Λεττονία, Λουξεμβούργο και Σουηδία) 
που ακόμη δεν χρησιμοποιούν τα 
ηλεκτρονικά μέσα AFIS/ECR για 
ηλεκτρονική κοινοποίηση να το πράξουν 
αμέσως προκειμένου να βελτιώσουν την 
ποιότητα των δεδομένων τους και τον 
έγκαιρο χαρακτήρα των κοινοποιήσεων 
πριν από το τέλος του 2009.

Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Λεττονία, 
Λουξεμβούργο και Σουηδία) που ακόμη 
δεν χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα 
AFIS/ECR για ηλεκτρονική κοινοποίηση 
να το πράξουν αμέσως προκειμένου να 
βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων 
τους και τον έγκαιρο χαρακτήρα των 
κοινοποιήσεων πριν από το τέλος του 
2009· στο πλαίσιο αυτό, επικροτεί το 
γεγονός ότι η Γερμανία εφαρμόζει από 
κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 
Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ένα 
πιλοτικό πρόγραμμα για την καθιέρωση 
ενός συστήματος αναφοράς που θα 
βασίζεται στο Διαδίκτυο.

Or. en

Τροπολογία 15
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. προτρέπει τα οκτώ κράτη μέλη (Γαλλία, 
Γερμανία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, 
Λεττονία, Λουξεμβούργο και Σουηδία)
που ακόμη δεν χρησιμοποιούν τα 
ηλεκτρονικά μέσα AFIS/ECR για 
ηλεκτρονική κοινοποίηση να το πράξουν 
αμέσως προκειμένου να βελτιώσουν την 
ποιότητα των δεδομένων τους και τον 
έγκαιρο χαρακτήρα των κοινοποιήσεων 
πριν από το τέλος του 2009·

4. προτρέπει τα κράτη μέλη που ακόμη δεν 
χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά μέσα 
AFIS/ECR για ηλεκτρονική κοινοποίηση 
να το πράξουν αμέσως προκειμένου να 
βελτιώσουν την ποιότητα των δεδομένων 
τους και τον έγκαιρο χαρακτήρα των 
κοινοποιήσεων πριν από το τέλος του 
2009·

Or. es

Τροπολογία 16
Iratxe García Pérez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Adlib Express Watermark



PE415.250v01-00 14/18 AM\752694EL.doc

EL

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. τονίζει ότι η ταξινόμηση των 
παρατυπιών (εάν ή όχι συνιστούν 
περίπτωση εικαζόμενης απάτης) αποτελεί 
ένα στοιχείο των κοινοποιήσεων στις 
οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη που 
πρέπει να ενισχυθεί, δεδομένου του 
γεγονότος ότι τέσσερα κράτη μέλη 
(Γαλλία, Ιρλανδία, Ισπανία και 
Λουξεμβούργο) ακόμη δεν έχουν παράσχει 
καμία απολύτως επεξήγηση και τρία άλλα 
κράτη μέλη (Γερμανία, Δανία και 
Σουηδία) μπορούν να προβούν σε 
ταξινόμηση μόνο για περιορισμένο αριθμό 
των παρατυπιών που έχουν κοινοποιήσει.

5. τονίζει ότι η ταξινόμηση των 
παρατυπιών (εάν ή όχι συνιστούν 
περίπτωση εικαζόμενης απάτης) αποτελεί 
ένα στοιχείο των κοινοποιήσεων στις 
οποίες προβαίνουν τα κράτη μέλη που 
πρέπει να ενισχυθεί, δεδομένου του 
γεγονότος ότι ορισμένα κράτη μέλη ακόμη 
δεν έχουν παράσχει καμία απολύτως 
επεξήγηση και άλλα κράτη μέλη μπορούν 
να προβούν σε ταξινόμηση μόνο για 
περιορισμένο αριθμό των παρατυπιών που 
έχουν κοινοποιήσει.

Or. es

Τροπολογία 17
Giovanni Robusti

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
ενώ όλοι οι άμεσοι δικαιούχοι της 
πολιτικής συνοχής τής ΕΕ πρέπει να 
κοινοποιούνται από τις διαχειριστικές 
αρχές σύμφωνα με τους κανόνες που 
διέπουν την υλοποίηση των Ταμείων 2007-
2013 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 
της Επιτροπής), η βάση δεδομένων στον 
ιστότοπο της Επιτροπής είναι ελλιπής· 
προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να συμμορφωθούν πλήρως 
και εγκαίρως με τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση διαφάνειας πριν από τον Ιούνιο 
του 2009, προθεσμία που ορίζεται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου.

6. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
ενώ όλοι οι άμεσοι δικαιούχοι της 
πολιτικής συνοχής τής ΕΕ πρέπει να 
κοινοποιούνται από τις διαχειριστικές 
αρχές σύμφωνα με τους κανόνες που 
διέπουν την υλοποίηση των Ταμείων 2007-
2013 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 
της Επιτροπής), η βάση δεδομένων στον 
ιστότοπο της Επιτροπής είναι ελλιπής· 
προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη να 
συμμορφωθούν πλήρως και εγκαίρως με τη 
συγκεκριμένη υποχρέωση διαφάνειας πριν 
από τον Ιούνιο του 2009, προθεσμία που 
ορίζεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου, 
και την Επιτροπή να θεσπίσει κυρώσεις 
κατά των αρμόδιων διοικήσεων, όταν 
διαπιστώνονται καθυστερήσεις και 
ελλείψεις στην ως άνω υποχρέωση 
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διαφάνειας.

Or. it

Τροπολογία 18
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
ενώ όλοι οι άμεσοι δικαιούχοι της 
πολιτικής συνοχής τής ΕΕ πρέπει να 
κοινοποιούνται από τις διαχειριστικές 
αρχές σύμφωνα με τους κανόνες που 
διέπουν την υλοποίηση των Ταμείων 2007-
2013 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 
της Επιτροπής), η βάση δεδομένων στον 
ιστότοπο της Επιτροπής είναι ελλιπής· 
προτρέπει ως εκ τούτου τα κράτη μέλη και 
την Επιτροπή να συμμορφωθούν πλήρως 
και εγκαίρως με τη συγκεκριμένη 
υποχρέωση διαφάνειας πριν από τον Ιούνιο 
του 2009, προθεσμία που ορίζεται στο 
ψήφισμα του Κοινοβουλίου·

6. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι 
ενώ όλοι οι άμεσοι δικαιούχοι της 
πολιτικής συνοχής τής ΕΕ πρέπει να 
κοινοποιούνται από τις διαχειριστικές 
αρχές σύμφωνα με τους κανόνες που 
διέπουν την υλοποίηση των Ταμείων 2007-
2013 (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 
της Επιτροπής), η βάση δεδομένων στον 
ιστότοπο της Επιτροπής είναι ελλιπής· 
καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να 
συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, ώστε να 
επιταχυνθούν οι ρυθμοί ενημέρωσης της 
βάσης δεδομένων με σκοπό την 
αποτελεσματικότερη λειτουργία μέσα σε 
πλαίσιο διαφάνειας· προτρέπει επιπλέον 
τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να 
συμμορφωθούν πλήρως και εγκαίρως με τη 
συγκεκριμένη υποχρέωση διαφάνειας πριν 
από τον Ιούνιο του 2009, προθεσμία που 
ορίζεται στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου·

Or. el

Τροπολογία 19
James Nicholson

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επικροτεί τη θέση της Επιτροπής ότι, 7. επικροτεί τη θέση της Επιτροπής ότι, 
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όπου εντοπίζονται παρατυπίες, θα 
αναλαμβάνονται διορθωτικές δράσεις, 
περιλαμβανομένης της αναστολής των 
πληρωμών και της ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή εσφαλμένως 
καταβληθέντων ποσών, και ότι θα 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο τουλάχιστον 
δύο φορές τον χρόνο για τα μέτρα που 
λαμβάνει εν προκειμένω·

όπου εντοπίζονται παρατυπίες, θα 
αναλαμβάνονται διορθωτικές δράσεις, 
περιλαμβανομένης της αναστολής των 
πληρωμών και της ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή εσφαλμένως 
καταβληθέντων ποσών· υπενθυμίζει ότι η 
Επιτροπή οφείλει να εκπονεί τέσσερεις 
εκθέσεις τον χρόνο για την πρόοδο που 
σημειώνει η εφαρμογή του σχεδίου 
δράσης της·

Or. en

Τροπολογία 20
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επικροτεί τη θέση της Επιτροπής ότι, 
όπου εντοπίζονται παρατυπίες, θα 
αναλαμβάνονται διορθωτικές δράσεις, 
περιλαμβανομένης της αναστολής των 
πληρωμών και της ανάκτησης 
αχρεωστήτως ή εσφαλμένως 
καταβληθέντων ποσών, και ότι θα 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο τουλάχιστον 
δύο φορές τον χρόνο για τα μέτρα που 
λαμβάνει εν προκειμένω·

7. επικροτεί τη θέση της Επιτροπής ότι, 
όπου εντοπίζονται παρατυπίες σοβαρού 
χαρακτήρα, θα αναλαμβάνονται 
διορθωτικές δράσεις, περιλαμβανομένης 
της αναστολής των πληρωμών και της 
ανάκτησης αχρεωστήτως ή εσφαλμένως 
καταβληθέντων ποσών, και ότι θα 
ενημερώνει το Κοινοβούλιο τουλάχιστον 
δύο φορές τον χρόνο για τα μέτρα που 
λαμβάνει εν προκειμένω· ωστόσο, καλεί 
την Επιτροπή να εντείνει τις προσπάθειες 
για υποστήριξη των κρατών μελών στον 
τομέα της πρόληψης παρατυπιών και 
μεταφοράς της αναγκαίας τεχνογνωσίας 
στις αρμόδιες εθνικές και περιφερειακές 
αρχές·

Or. el

Adlib Express Watermark
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Τροπολογία 21
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. ζητεί από την Επιτροπή να λαμβάνει 
υπόψη της το διαχειριστικό κόστος που 
καλούνται να επωμιστούν οι εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις των 
κρατών μελών κατά την εφαρμογή των 
συχνά πολύπλοκων και πολυδάπανων 
απαιτήσεων σε ό,τι αφορά στην 
παρακολούθηση και τους ελέγχους των 
συγχρηματοδοτούμενων δράσεων·

Or. el

Τροπολογία 22
Jean Marie Beaupuy

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. εκφράζει την ικανοποίησή του για τα 
αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε 
όλα σχεδόν τα έργα, και, προκειμένου να 
μην πληγεί η χρηστή διαχείριση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων, εφιστά την 
προσοχή στην ανάγκη να μην 
δημιουργείται σύγχυση ανάμεσα στις:
- διοικητικές παρατυπίες που πρέπει να 
διορθώνονται,
- απάτες (που αντιστοιχούσαν στο 0,16%
των πληρωμών που πραγματοποίησε η 
Επιτροπή κατά την περίοδο 2000-2007) 
οι οποίες πρέπει να τιμωρούνται·

Or. fr

Adlib Express Watermark
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Τροπολογία 23
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. επισημαίνει ότι η απαραίτητη 
βελτίωση της κατάστασης όσον αφορά τη 
χρηστή δημοσιονομική διαχείριση πρέπει 
να εδράζεται σε ευρύτερη απλοποίηση 
των κανόνων και διαδικασιών που 
διέπουν τα καθεστώτα αξιοποίησης των 
κοινοτικών πόρων.

Or. el

Τροπολογία 24
Εμμανουήλ Αγγελάκας

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. ζητεί προς την κατεύθυνση αυτήν, 
τόσο από την Επιτροπή όσο και από τα 
κράτη μέλη, να εργαστούν μεθοδικά για 
την υπόδειξη τρόπων αποφυγής των 
παρατυπιών και των διοικητικών 
σφαλμάτων και αστοχιών·

Or. el

Adlib Express Watermark
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