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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. 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·

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·

3. εκφράζει τη λύπη της για το γεγονός ότι στο 18% σχεδόν των περιπτώσεων 
παρατηρούνται καθυστερήσεις όσον αφορά την κοινοποίηση που υπερβαίνουν τα δύο έτη 
και τονίζει τη σημασία της γεφύρωσης του χάσματος μεταξύ του εντοπισμού και της 
κοινοποίησης των παρατυπιών και των περιπτώσεων εικαζόμενης απάτης προκειμένου να 
μπορεί η Επιτροπή να αναλύει ορθά και την κατάλληλη στιγμή τις μεταβαλλόμενες τάσεις 
και πρότυπα που σχετίζονται με παρατυπίες και απάτες·

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·

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 
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προβούν σε ταξινόμηση μόνο για περιορισμένο αριθμό των παρατυπιών που έχουν 
κοινοποιήσει·

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·

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.
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