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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλο
υθες προτάσεις:

υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι στη σημερινή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από τε1.
ράστιους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η προστασία των οικονομικών συμφερόντων τ
ων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η καταπολέμηση της απάτης επιβάλλουν να γίνεται χρή
ση των χρηματικών συνεισφορών των κρατών μελών - οι οποίες αποτελούν και το κυριότ
ερο τμήμα του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης - με διάφανο, υπεύθυν
ο και αποτελεσματικό τρόπο·

υπενθυμίζει στην Επιτροπή και σε όλα τα κράτη μέλη ότι η προστασία των οικονομικών2.
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και η καταπολέμηση της απάτης θα εξακολο
υθήσουν να αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση και δική τους κοινή αρμοδιότητα, ανεξαρτ
ήτως της τροπής που θα λάβει η διεργασία για την επικύρωση του Συντάγματος·

υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, ως αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση του γενικού προϋπο3.
λογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει πρωτίστως να καταπολεμεί κάθε εσωτερική α
ναποτελεσματική οικονομική διαχείριση θέτοντας σε λειτουργία αυστηρούς μηχανισμούς
ελέγχου και εφαρμόζοντας τις βέλτιστες πρακτικές κατά την εκτέλεση της οικονομικής τη
ς διαχείρισης για την ανάκτηση απολεσθέντων ή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών·

υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι, μολονότι δεν υφίσταται ανάγκη να ενισχυθεί η εναρμόνισ4.
η του ποινικού δικαίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σύσταση νέων διοικητικών
φορέων, είναι σκόπιμο να κάνουν τα κράτη μέλη αποτελεσματικότερη χρήση των ίδιων ν
ομικών και εποπτικών διατάξεων με στόχο την εξασφάλιση υγιούς οικονομικής διαχείρισ
ης των εθνικών χρηματοοικονομικών πόρων ή των κονδυλίων των Ευρωπαϊκών Κοινοτή
των·

καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τις προσπάθειές της ώστε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπ5.
αϊκής Ένωσης - και ιδίως τα δέκα νέα κράτη μέλη καθώς και οι υποψήφιες προς ένταξη χ
ώρες - 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 τύπου Cupertino για την εξασφάλιση τη
ς τακτικής και γρήγορης ανταλλαγής ενημερωμένων στοιχείων μεταξύ των δομών ελέγ
χου και καταπολέμησης των περιπτώσεων απάτης σε κάθε κράτος μέλος και της ανάπτ
υξης μίας λειτουργικής εταιρικής σχέσεως μεταξύ των κρατών μελών και των αρμόδιω
ν υπηρεσιών της Επιτροπής·

- την ενισχυμένη διοργανική προσέγγιση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της δια
φθοράς και της απάτης στον τομέα των διαρθρωτικών πολιτικών και των πολιτικών συ
νοχής μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και της αυξημένης συχνότητας των επιτόπιων
ελέγχων των εν ισχύι συστημάτων ελέγχου των κρατών μελών, και τακτικών εκ των πρ
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1 Η σύντμηση αυτή αναφέρεται στο Ευρωπαϊκό Τεχνικό και Επιστημονικό Κέντρο.
2 Απόφαση του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2001, για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα των
ανταλλαγών, της συνδρομής και της κατάρτισης για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβ
δηλεία (πρόγραμμα "Perikles") (ΕΕ L 339, 21.12.2001, σελ.50).
3 Το πρόγραμμα "Hercule" προικοδοτήθηκε με πολυετή προϋπολογισμό ύψους 11.775.000 ευρώ, για μία περίοδ
ο τριών ετών, αρχής γενομένης από το 2004 (ΕΕ L 143, 30.4.2004, σελ. 9).[Απόφαση αριθ. 804/2004/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτ
ικής δράσης για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Κοινό
τητας (Πρόγραμμα "Hercule")]

οτέρων αξιολογήσεων και εκ των υστέρων επαληθεύσεων των οικονομικών εκθέσεων
που αφορούν τα έργα τις οποίες συντάσσει το Ελεγκτικό Συνέδριο·

6. καλεί την Επιτροπή και όλα τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν ότι θα εφαρμόζονται εξ ίσο
υ αυστηρά συστήματα ελέγχου και νομικών κυρώσεων τόσο για τις περιπτώσεις απάτης ε
ις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όσο και για τις πε
ριπτώσεις απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων των κρατών μελών, ιδίως εάν
είναι στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων έργων στον τομέα των διαρθρωτικών πολιτικώ
ν και των πολιτικών συνοχής·

7. καλεί το Συμβούλιο να παράσχει την εγγύηση ότι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμηση
ς της απάτης (OLAF) θα εκτελεί τα καθήκοντά της χωρίς να εξαρτάται και να επηρεάζετα
ι από την καθοδηγητική επίδραση της Επιτροπής και σε στενή συνεργασία με τους φορείς
δημοσιονομικού ελέγχου που έχουν συσταθεί σε κάθε κράτος μέλος ώστε να παρέχεται μ
ία διάφανη και παλίνδρομη τροφοδότηση πληροφοριών σχετικά με τη χρήση των οικονο
μικών πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδ
ο·

8. καλεί τα κράτη μέλη να διευρύνουν την ανάπτυξη πολύπλευρης συνεργασίας με εταίρους
από τρίτες χώρες σε ό,τι αφορά το Τελωνειακό Σύστημα Πληροφοριών και το Αρχείο Φα
κέλων Τελωνειακών Ερευνών (FIDE) και να προβαίνουν σε τακτικές ανταλλαγές στοιχεί
ων στο "Σύστημα πληροφοριών για την καταπολέμηση της απάτης" ("AFIS") με σκοπό τ
ην πρόληψη σοβαρών και υπερεθνικών μορφών εγκληματικότητας·

9. καλεί τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενότερα με την Επιτροπή και το ETSC1 σε ό,τι
αφορά την από τεχνικής πλευράς προστασία κατά της παραχάραξης κερμάτων ευρώ και ν
α καθιερώσουν κέντρα κατάρτισης και αρωγής στο πλαίσιο του προγράμματος "Perikles"2

σε περιφερειακό επίπεδο ώστε να εξασφαλισθεί η συμμετοχή των περιφερειακών αρχών (
αστυνομία και αρμόδιες περιφερειακές ή εθνικές αρχές) στην καταπολέμηση της παραποί
ησης των νομισμάτων και της παραχάραξης·

10. προτείνει στην Επιτροπή και το Συμβούλιο την καθιέρωση Ευρωπαϊκού Βραβείου για την
επιβράβευση κάθε κράτους μέλους, δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ή μεμονωμένου ατόμου
για τα καλύτερα μέτρα ή ενέργειες που ανέλαβαν σε σχέση με την προστασία των οικονο
μικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και την καταπολέμηση της παραχάρα
ξης κερμάτων ευρώ. Αυτό το Βραβείο, που θα μπορούσε να ονομασθεί "Ευρωπαϊκό Βρα
βείο Hercule", μπορεί να απονέμεται κάθε χρόνο και να χρηματοδοτείται από το κοινοτικ
ό πρόγραμμα ‘Hercule’3 για την προώθηση δράσεων στον τομέα της προστασίας των οικ
ονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
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