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Τροπολογία 1
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. χαιρετίζει τα ενδιαφέροντα
συμπεράσματα της έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τις 
συστάσεις όσον αφορά την ορθή χρήση 
των διαρθρωτικών ταμείων·

1. σημειώνει με κάποια ανησυχία τα
συμπεράσματα της έκθεσης του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου καθώς και τις 
συστάσεις όσον αφορά την ορθή χρήση 
των διαρθρωτικών ταμείων·

Or. en

Τροπολογία 2
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής 
παραμένει μία από τις σημαντικότερες 
πολιτικές της ΕΕ· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο αυτής στο πλαίσιο της 
κοινοτικής αντιμετώπισης της οικονομικής 
κρίσης και την πρωταρχική θέση που 
κατέχει στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την 
ανάκαμψη της οικονομίας· χαιρετίζει, ως 
εκ τούτου, τις ενέργειες που προτείνει η 
Επιτροπή προκειμένου να διευκολυνθεί και 
να επιταχυνθεί η εφαρμογή των 
προγραμμάτων συνοχής·

3. τονίζει ότι η πολιτική συνοχής 
παραμένει μία από τις σημαντικότερες 
πολιτικές της ΕΕ· υπογραμμίζει τον 
σημαντικό ρόλο αυτής στο πλαίσιο της 
κοινοτικής αντιμετώπισης της οικονομικής 
κρίσης – υπό την προϋπόθεση της ορθής 
χρήσης της από τα κράτη μέλη - και την 
πρωταρχική θέση που κατέχει στο 
ευρωπαϊκό σχέδιο για την ανάκαμψη της 
οικονομίας· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, τις 
ενέργειες που προτείνει η Επιτροπή 
προκειμένου να διευκολυνθεί και να 
επιταχυνθεί η εφαρμογή των 
προγραμμάτων συνοχής·

Or. en
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Τροπολογία 3
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5a. σημειώνει ότι παρόμοιες  διαδικασίες 
απλούστευσης έχουν καίρια σημασία για 
την μείωση του διοικητικού φόρτου σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο·  
επισημαίνει εντούτοις πόσο σημαντικό 
είναι να διασφαλιστεί ότι παρόμοιες 
διαδικασίες απλούστευσης δεν θα γίνουν 
αιτία υψηλότερου ποσοστού σφαλμάτων 
στο μέλλον· 

Or. en

Τροπολογία 4
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Τονίζει την μεγάλη σημασία του σχεδίου 
δράσης που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 
Φεβρουαρίου 2008 για την βελτίωση της 
εποπτείας στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών 
και το οποίο αποσκοπεί να ελαττώσει τα 
σφάλματα στις αιτήσεις πληρωμών εκ 
μέρους των κρατών μελών· είναι 
πεπεισμένο ότι το εν λόγω νέο σχέδιο 
δράσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
την κατάσταση συνδράμοντας, μεταξύ 
άλλων, τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη της 
ικανότητας τους να αξιολογούν την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των σχεδίων· 
σημειώνει ότι τα αρχικά αποτελέσματα που 
καταγράφονται στην πρώτη έκθεση 
προόδου σχετικά με το σχέδιο δράσης 
παραπέμπουν σε ικανοποιητική πρόοδο·

6. Τονίζει την μεγάλη σημασία του σχεδίου 
δράσης που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 
Φεβρουαρίου 2008 για την βελτίωση της 
εποπτείας στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών 
και το οποίο αποσκοπεί να ελαττώσει τα 
σφάλματα στις αιτήσεις πληρωμών εκ 
μέρους των κρατών μελών· είναι 
πεπεισμένο ότι το εν λόγω νέο σχέδιο 
δράσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
την κατάσταση συνδράμοντας, μεταξύ 
άλλων, τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη της 
ικανότητας τους να αξιολογούν την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των σχεδίων· 
σημειώνει ότι τα αρχικά αποτελέσματα που 
καταγράφονται στην πρώτη έκθεση 
προόδου σχετικά με το σχέδιο δράσης 
παραπέμπουν σε ικανοποιητική πρόοδο·
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επισημαίνει εντούτοις ότι τα πρώτα απτά 
σημεία προόδου δεν θα μπορέσουν να 
εκτιμηθούν πριν το 2010 το νωρίτερο·

Or. en

Τροπολογία 5
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. Τονίζει την μεγάλη σημασία του σχεδίου 
δράσης που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 
Φεβρουαρίου 2008 για την βελτίωση της 
εποπτείας στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών 
και το οποίο αποσκοπεί να ελαττώσει τα 
σφάλματα στις αιτήσεις πληρωμών εκ 
μέρους των κρατών μελών· είναι 
πεπεισμένο ότι το εν λόγω νέο σχέδιο 
δράσης μπορεί να βελτιώσει σημαντικά 
την κατάσταση συνδράμοντας, μεταξύ 
άλλων, τα κράτη μέλη στην ανάπτυξη της 
ικανότητας τους να αξιολογούν την 
επιλεξιμότητα των δαπανών των σχεδίων· 
σημειώνει ότι τα αρχικά αποτελέσματα που 
καταγράφονται στην πρώτη έκθεση 
προόδου σχετικά με το σχέδιο δράσης 
παραπέμπουν σε ικανοποιητική πρόοδο·

6. Τονίζει την μεγάλη σημασία του σχεδίου 
δράσης που ενέκρινε η Επιτροπή στις 19 
Φεβρουαρίου 2008 για την βελτίωση της 
εποπτείας στο πλαίσιο της επιμερισμένης 
διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών 
και το οποίο αποσκοπεί να ελαττώσει τα 
σφάλματα στις αιτήσεις πληρωμών εκ 
μέρους των κρατών μελών, τα οποία 
ανέρχονται σύμφωνα με υπολογισμούς 
στο 11%· είναι πεπεισμένο ότι το εν λόγω 
νέο σχέδιο δράσης μπορεί να βελτιώσει 
σημαντικά την κατάσταση συνδράμοντας, 
μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη στην 
ανάπτυξη της ικανότητας τους να 
αξιολογούν την επιλεξιμότητα των 
δαπανών των σχεδίων· σημειώνει ότι τα 
αρχικά αποτελέσματα που καταγράφονται 
στην πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με το 
σχέδιο δράσης παραπέμπουν σε 
ικανοποιητική πρόοδο·

Or. en

Τροπολογία 6
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. σημειώνει ιδίως ότι το έγγραφο 
προσανατολισμού για τους ελέγχους 
διαχείρισης που εξέδωσε η Επιτροπή τον 
Ιούνιο του 2008 στο πλαίσιο του σχεδίου 
δράσης υπογραμμίζει τη σημασία των 
προληπτικών μέτρων που ελήφθησαν από 
τις αρχές διαχείρισης μέσω μιας 
αποτελεσματικής επικοινωνιακής 
στρατηγικής με τους δικαιούχους· φρονεί 
ότι όλες οι  δραστηριότητες ενημέρωσης 
των δικαιούχων έχουν αποφασιστική 
σημασία στη μείωση των σφαλμάτων, 
ιδίως σε τομείς όπως η επιλεξιμότητα 
των δαπανών·

Or. en

Τροπολογία 7
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6a. ζητεί την Επιτροπή να παράσχει 
κατανεμημένες ανά κράτος τις 
αχρεωστήτως καταβληθείσες επιστροφές
στο πλαίσιο των πολιτικών συνοχής·

Or. en

Τροπολογία 8
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. επιδοκιμάζει την εκπεφρασμένη θέση 7. επιδοκιμάζει την εκπεφρασμένη θέση 



AM\764364EL.doc 7/9 PE418.376v01-00

EL

της Επιτροπής όσον αφορά τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
την οποία οι παρατυπίες ενδέχεται να 
εντοπιστούν και να διορθωθούν από το 
πολυετές διορθωτικό σύστημα. σημειώνει 
ότι η Επιτροπή επαληθεύει διαρκώς τα 
στοιχεία που παρέχουν τα κράτη μέλη 
όσον αφορά την πληρότητα και την 
ακρίβεια αυτών και παρατηρεί ότι έχει 
σημειωθεί πραγματική πρόοδος σχετικά με 
την παροχή αξιόπιστων τεκμηρίων για 
διορθώσεις από τα κράτη μέλη·

της Επιτροπής όσον αφορά τις 
δημοσιονομικές διορθώσεις, σύμφωνα με 
την οποία οι παρατυπίες ενδέχεται 
ευκολότερα να εντοπιστούν και να 
διορθωθούν από το πολυετές διορθωτικό 
σύστημα. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
επαληθεύει διαρκώς τα στοιχεία που 
παρέχουν τα κράτη μέλη όσον αφορά την 
πληρότητα και την ακρίβεια αυτών και 
παρατηρεί ότι έχει σημειωθεί πρόοδος 
σχετικά με την παροχή αξιόπιστων 
τεκμηρίων για διορθώσεις από τα κράτη 
μέλη·

Or. en

Τροπολογία 9
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7a. χαιρετίζει την Πρωτοβουλία 
Διαφάνειας της Επιτροπής η οποία 
μπορεί να παίξει σημαντικότερο ρόλο 
στην εξάλειψη σφαλμάτων στο μέλλον·

Or. en

Τροπολογία 10
Bart Staes

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. λαμβάνει υπόψη το επίπεδο σφαλμάτων 
που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
επισημαίνει την απόκλιση ερμηνείας 
μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
Επιτροπής όσον αφορά το ποσό που δεν θα 

8. λαμβάνει υπόψη το επίπεδο σφαλμάτων 
που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και 
επισημαίνει την απόκλιση ερμηνείας 
μεταξύ Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
Επιτροπής όσον αφορά το ποσό που δεν θα 
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έπρεπε να έχει αποδοθεί (ιδίως δε τις 
αποκλίνουσες ερμηνείες για τους κανόνες 
που αφορούν στην επιλεξιμότητα των 
δαπανών)· υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω διασάφησης και ζητεί να 
υπάρξει εναρμόνιση του τρόπου ερμηνείας 
των σχετικών προς την εφαρμογή των 
δημοσιονομικών διορθώσεων κανόνων·

έπρεπε να έχει αποδοθεί (ιδίως δε τις 
αποκλίνουσες ερμηνείες για τους κανόνες 
που αφορούν στην επιλεξιμότητα των 
δαπανών)· υπογραμμίζει την ανάγκη 
περαιτέρω διασάφησης και ζητεί να 
υπάρξει εναρμόνιση του τρόπου ερμηνείας 
των σχετικών προς την εφαρμογή των 
δημοσιονομικών διορθώσεων κανόνων· 
καλεί επίσης τα κράτη μέλη που δεν το 
έχουν πράξει ακόμα να υποβάλλουν το 
συντομότερο δυνατό ετήσιες εθνικές 
δηλώσεις σχετικά με τις δαπάνες στο 
πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης.

Or. en

Τροπολογία 11
Jan Olbrycht

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. εκφράζει συγκρατημένη ικανοποίηση 
για την στατιστική βελτίωση που 
φαίνεται να έχει σημειωθεί στα 
συστήματα ελέγχου των κρατών μελών 
αλλά εκφράζει τη λύπη του διότι πολλά 
συστήματα ελέγχου στα κράτη μέλη 
παραμένουν ευάλωτα  στην εμφάνιση 
παρατυπιών στις αποδόσεις· εκτιμά ότι 
απαιτείται περαιτέρω βελτίωση της 
αποτελεσματικότητας του ελέγχου 
πρώτου βαθμού σε εθνικό επίπεδο και 
κάτω· τονίζει σχετικά το σημαντικό 
εποπτικό ρόλο της Επιτροπής·

Or. en
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Τροπολογία 12
Marian Harkin

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8a. επισημαίνει ότι το ποσοστό 
σφαλμάτων που περιγράφεται στην 
έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν 
παραπέμπει απαραίτητα σε απάτη και 
καλεί συνεπώς την Επιτροπή και το 
Ελεγκτικό Συνέδριο να καταστήσουν 
σαφή την διάκριση αυτή σε μελλοντικά 
έγγραφα. 

Or. en
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