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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 
ακόλουθες προτάσεις:

1. εκφράζει τη λύπη του για το ότι από τα 95 έργα που ελέγχθηκαν κατά την τρέχουσα 
περίοδο χρηματοδότησης τα 60 είχαν σημαντικά λάθη στις δηλωθείσες δαπάνες για έργα, 
στοιχείο το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση του αριθμού των παρατυπιών σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος· θεωρεί ότι πρέπει να διενεργηθεί λογιστικός έλεγχος σε περισσότερα 
έργα ώστε τα συμπεράσματα που θα συναχθούν να επιτρέψουν την διατύπωση σαφών 
συστάσεων για την βελτίωση της οικονομικής διαχείρησης·

2. σημειώνει ότι η πολυπλοκότητα του νομοθετικού πλαισίου συμβάλλει εν μέρει στις 
παρατυπίες από την πλευρά των κρατών μελών και πρέπει ως εκ τούτου να παροτρύνει 
την Επιτροπή να συνεχίσει την απλούστευσή του·

3. κατανοεί ότι οι διαδικασίες εκκαθάρισης των έργων συμπεριλαμβανομένων των εκ των 
υστέρων ελέγχων μπορεί να έχουν μεγάλη διάρκεια· παροτρύνει την Επιτροπή να προβεί 
σε ανασκόπηση και απλοποίηση των διαδικασιών που εφαρμόζει ώστε η εκκαθάριση των 
έργων για την περίοδο 2000-2006 να διεξαχθεί δίχως υπερβολικές καθυστερήσεις 
εξασφαλίζοντας παράλληλα την τήρηση των υψηλοτέρων προτύπων οικονομικής 
διαχείρισης·

4. τονίζει εκ νέου ότι τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν την επάρκεια των μηχανισμών 
δημοσιονομικού ελέγχου που εφαρμόζουν·

5. τονίζει την άμεση ευθύνη των κρατών μελών στην ανάκτηση πόρων η πληρωμή των 
οποίων παρουσιάζει παρατυπίες, επαναλαμβάνει την παρότρυνσή του προς την Επιτροπή 
να αναβάλλει την πληρωμή προκαταβολών στα κράτη μέλη σε περίπτωση σοβαρών 
παρατυπιών και αναγνωρίζει την ανάγκη να υπάρχει η αρμόζουσα αντίδραση όταν 
διαπιστώνεται ότι τα συστήματα ελέγχου της διαχείρισης σε ένα κράτος μέλος είναι 
αναποτελεσματικά·

6. εκφράζει την λύπη του για την έλλειψη ενός συνόλου σαφών και διαφανών κοινοτικών 
απαιτήσεων όσον αφορά την διαχείριση των συστημάτων ελέγχου· θεωρεί ότι η κεντρική 
έννοια του "αποδεκτού επιπέδου κινδύνου" πρέπει να ορισθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια με 
στόχο να παρέχει σαφείς κατευθυντήριες γραμμές για να ανταποκρίνεται στις νόμιμες 
προσδοκίες των κρατών μελών, των περιφερειακών αρχών και των αναδόχων.


