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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών, 
που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες προτάσεις:

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

2. Σημειώνει ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το έτος 2007 ασχολείται ακόμα 
αποκλειστικά με προγράμματα της περιόδου 2000-2006, δεδομένου ότι το 2007 
αποτέλεσε ουσιαστικά προπαρασκευαστική φάση ενόψει της εφαρμογής των 
προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013· επισημαίνει συνεπώς ότι τα αποτελέσματα των 
νέων κανόνων που έχουν οριστεί για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 και οι 
οποίοι είναι απλούστεροι και αυστηρότεροι από εκείνους που ίσχυαν μέχρι το 2006 δεν 
είναι δυνατόν ακόμα να αξιολογηθούν. 

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· 

4. Σημειώνει ότι η υλοποίηση της πολιτικής συνοχής ενέχει υψηλό επίπεδο κινδύνων και 
επισημαίνει ότι το γεγονός αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των 
σφαλμάτων· φρονεί ότι για να είναι αποτελεσματικά τα μέτρα ελέγχου πρέπει να είναι 
αποδοτικά από άποψη κόστους και να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης· υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε περιττή 
περιπλοκότητα ώστε να καθίσταται δυνατή η ταχεία υλοποίηση των προγραμμάτων· 

5. Επισημαίνει την ανάγκη να απλουστευθούν  οι απαιτούμενες για την εκτέλεση των 
διαρθρωτικών ταμείων  διαδικασίες, ιδίως δε τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου· 
παρατηρεί ότι η περιπλοκότητα του συστήματος ευθύνεται εν μέρει για τις παρατυπίες εκ 
μέρους των κρατών μελών· χαιρετίζει τα μέτρα απλούστευσης που πρότεινε η Επιτροπή 
στην αναθεώρηση των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία της περιόδου 2007-2013 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα οικονομική κρίση· προσβλέπει δε με 
ενδιαφέρον στην τελευταία δέσμη προτάσεων της Επιτροπής όσον αφορά μέτρα 
απλούστευσης των διαρθρωτικών ταμείων, οι οποίες αναμένεται να δημοσιευτούν στην 
αρχή του 2009· 

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 
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δράσης παραπέμπουν σε ικανοποιητική πρόοδο·

7. Επιδοκιμάζει την εκπεφρασμένη θέση 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·

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 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. 
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