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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. σημειώνει με κάποια ανησυχία ότι η εφαρμογή της συνδιαχείρισης δέχεται τις επικρίσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά την άποψη του οποίου η μέθοδος αυτή απέτυχε να 
διορθώσει τις ανεπάρκειες στα ελεγκτικά συστήματα ορισμένων κρατών μελών, που ήταν 
εξαρχής ακατάλληλα·

2. εκφράζει εκ νέου τη λύπη του για την αδυναμία ορισμένων κρατών μελών να ελέγξουν
ορθά, όπως οφείλουν, τα χρήματα των φορολογουμένων, και ενθαρρύνει την Επιτροπή 
στις προσπάθειές της να βοηθήσει την κατάρτιση του προσωπικού των αρχών διαχείρισης 
και πληρωμής στα κράτη μέλη ώστε να εφαρμόζουν ορθά τις ισχύουσες διατάξεις και να 
επιτύχουν τα επίπεδα των κοινοτικών προδιαγραφών·

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·

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·

5. επικροτεί τη δεδηλωμένη θέση της 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·

6. σημειώνει με κάποια εμπιστοσύνη τη θέση της Επιτροπής ότι κανένα από τα 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά δεν έχει χαθεί και ότι τα μεγάλα αυτά ποσά θα 
ανακτηθούν· καλεί την Επιτροπή να ενημερώσει το Κοινοβούλιο, μόλις ολοκληρωθεί και 
το τελευταίο από τα έργα που σχετίζονται με το οικονομικό έτος 2006, σχετικά με το 
σύνολο των ποσών που ανακτήθηκαν και, ενδεχομένως, σχετικά με τα ποσά που χάθηκαν 
και τους λόγους της απώλειας·

7. παρατηρεί με ανησυχία τη σημαντική μείωση του όγκου των πληρωμών σε ορισμένες από 
τις παλαιότερες χώρες μέλη της ΕΕ, κάτι που σημαίνει σοβαρή αύξηση των υπολοίπων 



PE400.343v01-00 4/4 PA\702213EL.doc

EL

προς εκκαθάριση (RAL)·

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·

Εθνικές δηλώσεις διαχείρισης

9. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 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.
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