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ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕ
του Μιχάλη Τρεμόπουλου, Ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το 2005 την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για
τη Διαφάνεια (European Transparency Initiative - ETI) και ακολούθησε η δημοσίευση της
Πράσινης Βίβλου το 2006. Στόχος της είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία της
ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Η παροχή δημόσιας πληροφόρησης σχετικά με τους δικαιούχους
των κονδυλίων της ΕΕ αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της πρωτοβουλίας αυτής.
Όσον αφορά τη δημοσίευση των δικαιούχων των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου
Συνοχής, η υποχρέωση αυτή καθορίζεται από τον Κανονισμό της Επιτροπής που καθορίζει
τους κανόνες για την εφαρμογή των διαρθρωτικών ταμείων. Το άρθρο 7 (2) (δ) απαιτεί τη
δημοσίευση πληροφοριών τριών κατηγοριών: α) τον κατάλογο των δικαιούχων, β) τα ονόματα
των επιχειρήσεων και γ) το ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στις
επιχειρήσεις.
Ωστόσο, υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των Κρατών Μελών και των Διαχειριστικών
Αρχών όσον αφορά την ερμηνεία αυτών των ελάχιστων απαιτήσεων ETI. Αντικατοπτρίζουν
διαφορές τόσο στις διοικητικές ικανότητες καθώς και στις πολιτιστικές και διοικητικές
παραδόσεις και νοοτροπίες. Αυτές οι διαφορετικές προσεγγίσεις κατέστησαν δυνατές από το
σχετικά χαλαρό νομικό πλαίσιο που φυλάσσει την υποχρέωση της δημοσίευσης στοιχείων
σχετικά με τους δικαιούχους.
Η Επιτροπή περιορίζει το ρόλο της αρχικά στο να προτείνει ένα κοινό ενδεικτικό πρότυπο για
τη δημοσίευση των στοιχείων και, αφετέρου, να παράσχει στο κοινό της ΕΕ, μέσω του
ιστοτόπου της ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής, με συνδέσμους για ηλεκτρονικές διευθύνσεις
των Κρατών Μελών όπου δημοσιεύονται τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με τους
δικαιούχους των ΕΤΠΑ και του Ταμείου Συνοχής. Υπό το καθεστώς "κοινής διαχείρισης"
των Διαρθρωτικών Ταμείων, αυτές οι συνδέσεις και το περιεχόμενό τους είναι στην
αποκλειστική αρμοδιότητα των Κρατών Μελών και βασίζονται σε πληροφορίες που
παρέχονται από τις Διαχειριστικές Αρχές. Η μεταβλητότητα στην παρουσίαση και στις
συνθήκες πρόσβασης στα δεδομένα δεν επιτρέπουν την πλήρη σύγκριση σε επίπεδο
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό, προτείνω στην πρόταση ψηφίσματος η Επιτροπή και τα Κράτη
Μέλη να κάνουν αυτές τις βάσεις δεδομένων των Κρατών Μελών και την αναζήτηση τους
πλήρως συμβατές, ώστε να διευκολυνθεί μια πανευρωπαϊκή επισκόπηση των στοιχείων που
παρουσιάζονται, διατηρώντας παράλληλα το τοπικό ενδιαφέρον. Από την άποψη αυτή, θα
μπορούσε να εξεταστεί η χρήση δύο γλωσσών (τοπική γλώσσα (ες) - αγγλικά).
Παρόλο που κανένα Κράτος Μέλος δεν δημοσιεύει λιγότερα δεδομένα από αυτά που ορίζουν
οι ελάχιστες απαιτήσεις (αν και ορισμένα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας δεν
συμμορφώνονται πλήρως), ορισμένα Κράτη Μέλη επιλέγουν τη δημοσιοποίηση πρόσθετων
πληροφοριών (π.χ. στόχοι των σχεδίων, ομάδες-στόχοι στην περίπτωση των ΕΚΤ, κλπ.),
ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απαίτηση που ορίζεται στο ισχύον νομικό πλαίσιο.
Ως εκ τούτου, το προτεινόμενο σχέδιο έκθεσης τονίζει ότι η χρησιμότητα των στοιχείων που
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προβλέπονται για τις ανάγκες των δικαιούχων πρέπει να βελτιωθούν τόσο όσον αφορά το
περιεχόμενο, όσο και την παρουσίαση. Καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να καθορίσει μια
πιο λεπτομερή και κανονιστική μορφή προσδιορίζοντας τη δομή, τη μορφή και το
περιεχόμενο των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται. Η συνολική ποιότητα του
συστήματος γνωστοποίησης θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω, εάν οι Γενικές Διευθύνσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιες των κονδυλίων της ΕΕ και τα Κράτη Μέλη μοιράζονται
από κοινού τους κανόνες και τις βέλτιστες πρακτικές. Απευθύνει, επίσης, έκκληση για
πρόσθετες βασικές πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται, κατά τη δημοσίευση των
καταλόγων των δικαιούχων, όπως η τοποθεσία και τα συνολικά στοιχεία επικοινωνίας, τις
περιλήψεις των εγκεκριμένων σχεδίων, είδη στήριξης, καθώς και περιγραφή των εταίρων του
σχεδίου.
Η Διεθνής Διαφάνεια έχει επικρίνει την αδιαφάνεια των κονδυλίων αυτών, καθώς έχει
προσδιοριστεί επίσης ως κίνδυνος διαφθοράς και εμπόδιο για τον προσδιορισμό ευθυνών. Ο
αντίλογος σε αυτήν την άποψη προβλήθηκε ότι οι οικονομικοί κίνδυνοι που προκαλεί η
αδιαφανής εκταμίευση και ένα αντίστοιχο σύστημα αναφοράς είναι λιγότερο επιβαρυντικοί
από τις διοικητικές δαπάνες που προκύπτουν από τη συστηματική γνωστοποίηση των
δικαιούχων των κονδυλίων της ΕΕ. Η αποκάλυψη των στοιχείων για τα κονδύλια της ΕΕ
επιτρέπει τη συμμετοχή του κοινού σε μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με τον τρόπο που
δαπανώνται τα χρήματα των φορολογουμένων, η οποία είναι απαραίτητη για την ορθή
λειτουργία της δημοκρατίας.
Η προετοιμασία της πολιτικής συνοχής για την εποχή μετά το 2013 θα πρέπει να λάβει υπόψη
του το γεγονός ότι η πλήρης συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της Πρωτοβουλίας για τη
Διαφάνεια θα μπορούσε να εξασφαλιστεί καλύτερα μέσω της ισχυροποίησης των κανονισμών
και των κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.
Στα πλαίσια του αποκεντρωμένου συστήματος διαχείρισης η διάχυση των πληροφοριών
αποτελεί βασικό στοιχείο της ορθής διαχείρισης και ελέγχου. Βοηθά στην πρόληψη
προβλημάτων που ανακύπτουν και την προώθηση της συμμόρφωσης. Το άρθρο 69 του
γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία, αναφέρει ότι το "Κράτος Μέλος και η
Διαχειριστική Αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά τις
πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της
Κοινότητας και τη διασφάλιση της διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων».
Ο εκτελεστικός κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία κοινού δικτύου υπευθύνων επικοινωνίας
με αρμοδιότητα σε επίπεδο Διαχειριστικής Αρχής. Σε αυτό το πλαίσιο δημιουργήθηκε το
δίκτυο INFORM για το ΕΤΠΑ. Η συνοχή σε επίπεδο ΕΕ, παρέχεται επίσης μέσω μιας
συμβουλευτικής δομής της Επιτροπής Συντονισμού των Ταμείων (COCOF). Ενισχύει την
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των διαφόρων διαρθρωτικών ταμείων και τονώνει την εθνική
συνεργασία στην προώθηση της στήριξης της διαρθρωτικής χρηματοδότησης. Μέσα από τον
καθορισμό των δικτύων αυτών και της συλλογικής τους πίεσης, η Επιτροπή υιοθετεί μια
προσέγγιση προς την κατεύθυνση της πρωτοβουλίας προώθησης για τη διαφάνεια και όχι την
επιβολή του κανονισμού σχετικά με τις Διαχειριστικές Αρχές, ενώ είναι αρμοδιότητα των
Κρατών Μελών να εγγυώνται την ακρίβεια των δημοσιευμένων στοιχείων.
Στο σχέδιο έκθεσης καλώ την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο η
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για τη Διαφάνεια θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή σε
επιχειρησιακούς όρους, στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων και σχεδίων
επικοινωνίας τους. Επιπλέον, τονίζω τη σημασία της ορθής και έγκαιρης παροχής
πληροφοριών από τα Κράτη Μέλη ως αποτρεπτικό μέτρο, στο πλαίσιο του συστήματος
ελέγχου και, συνεπώς, η ανάγκη να δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ του ΕΤΙ και

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

οικονομικών ελέγχων και των ελεγκτικών μηχανισμών. Και επαναλαμβάνω τη γνώμη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που εξέφρασε στο ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008
σχετικά με τη διαφάνεια στα δημοσιονομικά θέματα, ότι το σύστημα έγκαιρης
προειδοποίησης (EWS), πρέπει επίσης να καλύπτει τα κεφάλαια της ΕΕ που διαχειρίζονται σε
συνεργασία με τα Κράτη Μέλη.
Προτείνω επίσης την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ανακτήσεις και τις αποσύρσεις
σύμφωνα με την πρωτοβουλία για τη διαφάνεια. Τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να παρέχουν τις
πληροφορίες αυτές στο σύνολό τους. Επιπλέον, η πρόταση ψηφίσματος καλεί το Συνέδριο να
λάβει μια πιο σκληρή γραμμή για την επικοινωνία και τις απαιτήσεις πληροφόρησης,
συμπεριλαμβανομένων της τακτικής "Κατονομάζω και Διαπομπεύω" και τη χρήση των
δημοσιονομικών διορθώσεων στις περιπτώσεις μη-συμμόρφωσης.
Η ETI πρέπει επίσης να έχει σημαντική επίδραση για τους κανόνες μιας διαφανούς εταιρικής
σχέσης στις "προς τα άνω" (upstream) και τις "προς τα κάτω" (downstream) φάσεις της
διαδικασίας προγραμματισμού. Η συνεργασία μπορεί να συμβάλει στη διαφάνεια, την
υπευθυνότητα, την αποτελεσματικότητα και νομιμότητα σε όλες τις φάσεις του
προγραμματισμού, της συνοχής και της εφαρμογής. Το σχέδιο έκθεσης ζητεί, ως εκ τούτου, τα
Κράτη Μέλη και οι διαχειριστικές αρχές για τη συμμετοχή των εταίρων περισσότερο σε όλες
τις φάσεις σε ένα πρώιμο στάδιο και να τους δώσει πλήρη πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα του
έργου, με σκοπό να καταστεί δυνατή η καλύτερη αξιοποίηση της εμπειρίας και των γνώσεών
τους.
Η εταιρική σχέση μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων από το
γεγονός και μόνο ότι θα επιτρέπεται στις διαχειριστικές αρχές να έχουν πρόσβαση στην γνώση
βασισμένη σε κριτήρια γεωγραφικά που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της
στοχοθέτησης των παρεμβάσεων, βελτιώνοντας κατά συνέπεια, την απορρόφηση των πόρων
και της ποιότητας του έργου. Η εταιρική σχέση μπορεί επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της
λογοδοσίας, στο μέτρο που η πράξη εταίρων ως πομπός και πολλαπλασιαστής του
προγράμματος ενημέρωσης για τις εκλογικές τους περιφέρειες, αυξάνοντας έτσι τη διαφάνεια.
Το άρθρο 11 του γενικού κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία απαιτεί η εταιρική σχέση να
καλύψει τα διάφορα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων: από την
εκπόνηση έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των επιχειρησιακών
προγραμμάτων. Ωστόσο, πέραν του προοιμίου του κανονισμού καθώς και του συγκεκριμένου
άρθρου σχετικά με την αρχή της εταιρικής σχέσης, υπάρχει πολύ μικρή αναφορά σε εταίρους
ή εταιρική σχέση στις ενότητες περί επιχειρήσεων των ρυθμιστικών κειμένων. Και δεν
παρέχονται ακριβείς και επίσημα δεσμευτικές οδηγίες ή καθοδήγηση από την Επιτροπή
σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Με αυτό τον τρόπο η
πραγματική ερμηνεία του τρόπου συμμόρφωσης προς το άρθρο 11 επαφίεται στις αρχές των
Κρατών Μελών και, κατά συνέπεια, η εφαρμογής της αρχής της εταιρικής σχέσης εξαρτάται
από τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές. Δεδομένου ότι ο ρόλος της Επιτροπής φαίνεται να
είναι υπερβολικά παθητικός και περιορίζεται στην παρατήρηση, το σχέδιο έκθεσης ζητά
περισσότερες κατευθυντήριες γραμμές από την Επιτροπή σχετικά με το πώς θα τεθεί η ρήτρα
για την εταιρική σχέση στην πράξη για τα τρέχοντα προγράμματα και για αρκετά
δεσμευτικούς κανόνες για την εταιρική σχέση στα μελλοντικά κανονιστικά κείμενα.
Καλεί επίσης για την παροχή της καλύτερης στόχευσης και πιο τακτικής ενημέρωσης σε
οργανισμούς-εταίρους, καθώς και για την ενισχυμένη χρήση της τεχνικής βοήθειας για τη
στήριξη της εταιρικής σχέσης, μεταξύ άλλων δίνοντας την ευκαιρία σε οργανώσεις-εταίρους
να λάβουν μέρος στις εκδηλώσεις κατάρτισης που διοργανώνονται για τα όργανα παράδοσης.
Στο σχέδιο έκθεσης, επισημαίνω το γεγονός ότι τα ελάχιστα πρότυπα διαβούλευσης είναι ένα
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στοιχείο της πρωτοβουλίας αυτής (ΕΤΙ), και ότι έχουν προωθηθεί αυτά τα πρότυπα και
εφαρμόζονται από την Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική συνοχής.
Αν εμείς, δικαίως, ζητούμε μεγαλύτερη διαφάνεια από τα Κράτη Μέλη στο πλαίσιο της
πολιτικής συνοχής, στη συνέχεια, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ θα πρέπει επίσης να είναι
διαφανή στον τομέα αυτό. Ωστόσο, παρατηρούμε ανεπαρκείς εκ των προτέρων πληροφορίες
σχετικά με τις αποφάσεις της Επιτροπής σχετικά με τη χρηματοδότηση των μεγάλων έργων,
και, συνεπώς, μια έλλειψη διαφάνειας που πρέπει να διορθωθεί.
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του γενικού κανονισμού για τα Διαρθρωτικά Ταμεία, η Επιτροπή
έχει την εξουσία να εγκρίνει ή να απορρίψει μεγάλα σχέδια που υποβάλλονται από τα κράτη
μέλη. Αφορά προγράμματα με προϋπολογισμό πάνω από 25 εκατ. ευρώ στον τομέα του
περιβάλλοντος ή 50 εκατ. ευρώ σε άλλους τομείς.
Η ανοιχτή δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με αυτά τα μεγάλα έργα πριν από την
απόφαση για την χρηματοδότησή τους αποτελεί κοινή πρακτική μεταξύ των διεθνών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια λυπηρή
εξαίρεση.
Δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο τα πρότυπα διαφάνειας της θα πρέπει
να είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, κάνω
έκκληση για την έγκαιρη δημοσίευση των πληροφοριών σε απευθείας σύνδεση (online),
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης πρόσβασης στο έργο τεκμηρίωσης για τα μεγάλα έργα, το
συντομότερο δυνατόν αφού η Επιτροπή λαμβάνει αίτηση για χρηματοδότηση από ένα Κράτος
Μέλος και προτού λάβει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τη χρηματοδότηση. Αυτή η
ιστοσελίδα της Επιτροπής θα πρέπει να επιτρέπει την υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με
αυτά τα έργα, ώστε η Επιτροπή να μπορεί να επωφεληθεί από μια ποικιλία πηγών
πληροφόρησης σχετικά με τα σχέδια που υποβλήθηκαν, οι οποίες θα της επιτρέψει να είναι
πιο καλά ενημερωμένη και να παίρνει καλύτερες αποφάσεις.
Αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΡΕΜΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ
Ευρύτατη πλειοψηφία από την ολομέλεια του ευρωκοινοβουλίου
Με τεράστια πλειοψηφία υπερψηφίστηκε στις 15 Ιουνίου 2010 από την
ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στο Στρασβούργο, η «Έκθεση
Τρεμόπουλου» για τη Διαφάνεια στις Περιφερειακές Χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. Είναι
αξιοσημείωτο ότι η Έκθεση υποστηρίχθηκε από όλες τις πολιτικές ομάδες,
συγκεντρώνοντας 629 θετικές ψήφους ευρωβουλευτών, 6 αρνητικές και 26 λευκά.
Η Έκθεση προτάθηκε από τους Πράσινους και υιοθετήθηκε από την επιτροπή
Περιφερειακής Ανάπτυξης του ευρωκοινοβουλίου, όπου ο Μ. Τρεμόπουλος είναι
αντιπρόεδρος. Περιλαμβάνει σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για ενίσχυση της
διαφάνειας στις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, είτε ως συστάσεις για μελλοντικούς
κανονισμούς διαρθρωτικών ταμείων είτε ως προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν
στο πλαίσιο των σημερινών προγραμμάτων συνοχής.
Απευθυνόμενος προς τους συναδέλφους του λίγο πριν την ψηφοφορία, ο
ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων υπογράμμισε ότι η πλήρης παρουσίαση
των δικαιούχων που εισπράττουν κονδύλια της Ε.Ε. επιτρέπει τη συμμετοχή των
πολιτών σε μια ουσιαστική συζήτηση για το πώς δαπανάται το ευρωπαϊκό δημόσιο
χρήμα. Αυτό είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της δημοκρατίας.
Σε σύντομη δήλωσή του αμέσως μετά την υπερψήφιση της Έκθεσης, ο
Μιχάλης Τρεμόπουλος σημείωσε: «Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποτελεί
ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου εκ μέρους
των φορολογουμένων. Είναι σημαντικό ότι μια πανευρωπαϊκή θετική εξέλιξη σε θέματα
διαφάνειας συνδέθηκε με το όνομα Έλληνα ευρωβουλευτή, σε μια περίοδο που η
χώρα μας έχει γνωρίσει αρκετή αρνητική δημοσιότητα στα θέματα αυτά. Απέναντι στις
δικαιολογημένες επιφυλάξεις ολοένα και περισσότερων πολιτών για τους πολιτικούς,
εμείς δίνουμε δείγματα γραφής για το πώς πρέπει να είναι η πολιτική».
689868

Το πλήρες κείμενο της Έκθεσης Τρεμόπουλου:

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εισηγητής: Μιχάλης Τρεμόπουλος

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ
ΤΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΗΣ (2009/2232(INI))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
– έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως τα
άρθρα της 174-178,
– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου
2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής(1),
– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής της
8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού
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(ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το
Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης(2),
– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 284/2009 του Συμβουλίου της 7ης Απριλίου
2009 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 περί καθορισμού
γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής σχετικά με συγκεκριμένες διατάξεις που
αφορούν τη δημοσιονομική διαχείριση(3),
– έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EΚ) αριθ. 397/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1080/2006 σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης σε ό,τι αφορά την
επιλεξιμότητα των επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση και την ανανεώσιμη ενέργεια
στη στέγαση(4),
– έχοντας υπόψη την απόφαση της 22ας Απριλίου 2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2006, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(5),
– έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Απριλίου 2009
σχετικά με την απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το οικονομικό έτος 2007, τμήμα ΙΙΙ - Επιτροπή(6),
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 19ης Φεβρουαρίου 2008 σχετικά με τη διαφάνεια στα
δημοσιονομικά θέματα(7),
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 21ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά με τη διακυβέρνηση και
την εταιρική σχέση στο εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, και μια βάση για τα σχέδια στον
τομέα της περιφερειακής πολιτικής(8),
– έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Μαρτίου 2009 σχετικά με την εφαρμογή του
κανονισμού για τα διαρθρωτικά ταμεία 2007-2013: τα αποτελέσματα των
διαπραγματεύσεων για τις εθνικές στρατηγικές συνοχής και τα επιχειρησιακά
προγράμματα(9),
– έχοντας υπόψη τη μελέτη που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τίτλο «Η
πρωτοβουλία για τη διαφάνεια των δεδομένων και ο αντίκτυπός της στην πολιτική
συνοχής»,
– έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2006 σχετικά με την
ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια (COM(2006)0194),
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 21ης Δεκεμβρίου 2009 με τίτλο «Εικοστή
ετήσια έκθεση για την υλοποίηση των διαρθρωτικών ταμείων (2008)»
(COM(2009)0617/2),
– έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,
– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0139/2010),
A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη διαφάνεια (ΕΠΔ) εγκρίθηκε από
την Επιτροπή το 2005 και ακολούθησε η δημοσίευση της Πράσινης Βίβλου το 2006 με
στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και της υποχρέωσης λογοδοσίας της ευρωπαϊκής
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διακυβέρνησης, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με
τους δικαιούχους των πόρων της ΕΕ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ΕΠΔ,
B. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο του συστήματος κοινής διαχείρισης, η διαχείριση της
πληροφόρησης σχετικά με τους δικαιούχους των πόρων της ΕΕ πραγματοποιείται σε
επίπεδο κρατών μελών και ότι, λόγω της απουσίας συγκεκριμένης υποχρέωσης από την
ΕΕ ή ισχυρής «καθοδήγησης» από την Επιτροπή, το επίπεδο δημοσιοποίησης αυτών των
πληροφοριών διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, καθιστώντας δύσκολη τη
σύγκριση σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοποίηση των αποδεκτών των πόρων της ΕΕ παρέχει τη
δυνατότητα συμμετοχής του κοινού σε μια ουσιώδη συζήτηση σχετικά με το πώς
δαπανάται το δημόσιο χρήμα, η οποία είναι ζωτική για τις λειτουργούσες δημοκρατίες,
Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν έχει διαπιστωθεί σύνδεση της ΕΠΔ με το ζήτημα των
χρηματοοικονομικών και λογιστικών ελέγχων, οι οποίοι υπόκεινται σε αυστηρότερη
ρύθμιση και έχουν δεσμευτικότερο χαρακτήρα,
Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΔ πρέπει να ασκεί σημαντική επίδραση όσον αφορά τη
διασφάλιση διαφανών εταιρικών σχέσεων στις αρχικές και μετέπειτα φάσεις του κύκλου
προγραμματισμού της συνοχής, και ότι, εντούτοις, οι κανονισμοί δεν διευκρινίζουν τον
συγκεκριμένο βαθμό συμμετοχής των εταίρων στις διάφορες διαδικασίες
προγραμματισμού ούτε προσδιορίζουν επακριβώς τις ρυθμίσεις της συμμετοχής αυτής,
ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκ των προτέρων πληροφόρηση σχετικά με τις αποφάσεις της
Επιτροπής για τη χρηματοδότηση σημαντικών σχεδίων είναι ελλιπής και, συνεπώς,
υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, και ότι αυτή η κατάσταση πρέπει να διορθωθεί,
Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η λογική της διαφάνειας πρέπει να συνοδεύεται από την
απλοποίηση των διαδικασιών λήψης διαρθρωτικών Ταμείων,
1. θεωρεί ότι η διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική συνοχής και τον κύκλο προγραμματισμού
της, η κατανομή των δαπανών και η πρόσβαση στην πληροφόρηση σχετικά με τους
δυνητικούς δικαιούχους των διαρθρωτικών ταμείων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για
την επίτευξη των συνολικών στόχων της πολιτικής συνοχής και ότι, κατά συνέπεια, η
διαφάνεια πρέπει να αποτελέσει κατευθυντήρια διατομεακή αρχή στο πλαίσιο της
διαδικασίας προγραμματισμού της συνοχής και της διαδικασίας λήψης αποφάσεων·
Δημοσιοποίηση δεδομένων σχετικά με δικαιούχους χρηματοδότησης για τη συνοχή
2. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΕΠΔ, στον ιστότοπο της
Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής της Επιτροπής δημοσιεύονται διαδραστικοί
χάρτες, οι οποίοι παρέχουν συνδέσμους για τους καταλόγους των δικαιούχων του ΕΤΠΑ
και του Ταμείου Συνοχής που διατίθενται στους αντίστοιχους εθνικούς ή περιφερειακούς
ιστότοπους· καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν τον ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής Πολιτικής, χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα, με σκοπό τη διευκόλυνση
της ευρύτερης δυνατής πρόσβασης στην εν λόγω βάση δεδομένων· σημειώνει ότι
παραμένει, εντούτοις, εξαιρετικά δύσκολο τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρακολουθούν το
πώς χρησιμοποιείται το δημόσιο χρήμα· καλεί την Επιτροπή να ζητήσει την γνώμη των
μερών αυτών σε διευρυμένο πλαίσιο σχετικά με τα πιθανά μέτρα επανόρθωσης της
κατάστασης αυτής·
3. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταστήσουν αυτές τις βάσεις δεδομένων των
κρατών μελών απολύτως συμβατές και να είναι δυνατή η αναζήτηση σε αυτές,
προκειμένου να διευκολυνθεί η απόκτηση μιας πανευρωπαϊκής εικόνας των δεδομένων
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που παρουσιάζονται, με παράλληλη διατήρηση του τοπικού χαρακτήρα τους· εκτιμά ότι,
σε αυτό το πλαίσιο, συνιστά επιτακτική ανάγκη η ύπαρξη δίγλωσσων εκδόσεων (τοπική/ές
γλώσσα/ες – μια από τις γλώσσες εργασίας της Επιτροπής)·
4. τονίζει ότι η χρησιμότητα των δεδομένων που παρέχονται σχετικά με τους δικαιούχους
πρέπει να βελτιωθεί από άποψη τόσο περιεχομένου όσο και παρουσίασης· καλεί, ως εκ
τούτου, την Επιτροπή να καθορίσει ένα λεπτομερέστερο και προκαθορισμένο σχέδιο, το
οποίο θα προσδιορίζει επακριβώς τη δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο των παρεχόμενων
δεδομένων· πιστεύει ότι η παροχή των απαραίτητων πληροφοριών θα διευκολύνει και την
αναζήτηση βάσει κριτηρίων με σκοπό την εξασφάλιση μιας άμεσης εικόνας των στοιχείων
που αναζητούνται·
5. ζητεί την παροχή πρόσθετων ουσιαστικών πληροφοριών κατά τη δημοσίευση των
καταλόγων των δικαιούχων και, όπου απαιτείται, των καταλόγων των ενδιαφερομένων
μερών· συνεπώς, προτείνει, πέραν των υφιστάμενων ελάχιστων απαιτήσεων, να εξεταστεί
το ενδεχόμενο να συμπεριλαμβάνονται δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία, περιλήψεις
των εγκεκριμένων σχεδίων, οι μορφές στήριξης και περιγραφή των εταίρων του σχεδίου
στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των δικαιούχων· ζητεί οι πληροφορίες που συλλέγονται
να παρουσιάζονται και να αποτελούν αντικείμενο διαχείρισης με δομημένο και
συγκρίσιμο τρόπο για τη διασφάλιση της πλήρους χρησιμότητάς τους και χάριν
πραγματικής διαφάνειας· θεωρεί ότι αυτό μπορεί να γίνει χωρίς πρόσθετες δαπάνες·
6. ζητεί, για προγράμματα στο πλαίσιο του στόχου της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, να
παρατίθενται στους καταλόγους όλοι οι δικαιούχοι – και όχι μόνο οι κύριοι δικαιούχοι·
7. υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της ΕΠΔ
μέσω των κατάλληλων κανονισμών, καλύτερης καθοδήγησης, ενός μηχανισμού
προειδοποίησης και επιβολής κυρώσεων σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης ως έσχατη
λύση·
Διαφάνεια και κοινή διαχείριση
8. καλεί την Επιτροπή να αποσαφηνίσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εφαρμοστούν οι
αρχές της ΕΠΔ με επιχειρησιακούς όρους στο επίπεδο των επιχειρησιακών προγραμμάτων
και των επικοινωνιακών σχεδίων τους· τονίζει, συνεπώς, την ανάγκη θέσπισης
σαφέστερων κανόνων όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους
δικαιούχους χρηματοδότησης στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης·
9. υπογραμμίζει την ανάγκη να διατυπωθούν κανονισμοί και εκτελεστικοί κανόνες με τέτοιον
τρόπο, ώστε οι διαδικασίες να καταστούν διαφανείς, να παρέχουν καλύτερη πρόσβαση
στα διαρθρωτικά ταμεία σε δυνητικούς δικαιούχους και να μειώνουν τον διοικητικό φόρτο
για τους συμμετέχοντες, ιδίως μέσω ορισμένων βασικών μέτρων όπως δημοσιοποίηση των
κατευθυντήριων γραμμών υλοποίησης που συμφωνούνται μεταξύ της Επιτροπής και των
κρατών μελών· καλεί τις διαχειριστικές αρχές των κρατών μελών να παρουσιάζουν, με
διαφανή τρόπο, όλες τις φάσεις των σχεδίων που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά
Ταμεία· επαναλαμβάνει τη θέση του σύμφωνα με την οποία οι διαφανείς και σαφείς
διαδικασίες αποτελούν παράγοντες χρηστής διακυβέρνησης και επικροτεί, εν προκειμένω,
τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η Επιτροπή για την υποβολή προτάσεων
απλοποίησης·
10. σημειώνει ότι τα διασυνοριακά και διεθνικά προγράμματα αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες
δυσκολίες λόγω της διαφορετικής διοικητικής φιλοσοφίας, των διαφορετικών εθνικών
κανονισμών και γλωσσών που χρησιμοποιούνται στα κράτη μέλη, που επηρεάζουν όχι
μόνο τις ποσοτικές, αλλά και τις ποιοτικές πτυχές τέτοιου είδους πρωτοβουλιών· θεωρεί,
συνεπώς, ότι η ανάπτυξη ειδικών κανόνων σχετικά με τη διαφάνεια κατά τον συντονισμό
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και τη συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών διαχειριστικών αρχών είναι υψίστης
σημασίας·
11. επισημαίνει ότι, σύμφωνα με μελέτη του ΕΚ για την ΕΠΔ και τον αντίκτυπό της στην
πολιτική συνοχής, η μη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες απαιτήσεις της ΕΠΔ σχετίζεται
με την έλλειψη διοικητικής ικανότητας εκ μέρους των διαχειριστικών αρχών και όχι με
την απροθυμία παροχής των εν λόγω δεδομένων· στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνει την
ανάγκη να διασφαλιστεί ότι η παροχή πρόσθετων δεδομένων και πληροφοριών δεν θα έχει
ως αποτέλεσμα πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τους δυνητικούς δικαιούχους, ιδίως για
όσους δυσκολεύονται ήδη να συμμορφωθούν προς τις υφιστάμενες διοικητικές και
οικονομικές απαιτήσεις για επιχορηγήσεις και δημόσιες συμβάσεις·
12. επισημαίνει ότι οι απαιτήσεις για πρόσθετες πληροφορίες και δεδομένα πρέπει να
συνδυαστούν, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την παροχή πρόσθετης τεχνικής
υποστήριξης (εργαστήρια με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Επιτροπής και
τοπικού/περιφερειακού προσωπικού που είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των
διαρθρωτικών ταμείων, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαχειριστικών
αρχών, δημοσίευση συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών) προς τους δυνητικούς
δικαιούχους οι οποίοι δεν διαθέτουν τις απαραίτητες τεχνικές ικανότητες· θεωρεί ότι
αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι προσπάθειες των συμμετεχόντων να
συμμορφωθούν προς τις πρόσθετες απαιτήσεις όσον αφορά τα δεδομένα και τις
πληροφορίες που παρέχονται δεν θα έχουν ως αποτέλεσμα στρέβλωση των πόρων από τις
δραστηριότητες υλοποίησης του σχεδίου αυτές καθαυτές·
13. τονίζει τη σημασία της ακριβούς και έγκαιρης παροχής πληροφοριών από τα κράτη μέλη
στο πλαίσιο του συστήματος ελέγχου και, κατά συνέπεια, την ανάγκη σύνδεσης της ΕΠΔ
με τον χρηματοοικονομικό και λογιστικό έλεγχο· επαναλαμβάνει την άποψή του σύμφωνα
με την οποία το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης (ΣΕΠ) πρέπει να συνεργάζεται στενά
με την κεντρική βάση δεδομένων για τους αποκλεισμούς·
14. ζητεί από την Επιτροπή να παρακολουθεί την αξιοποίηση των αυξημένων προκαταβολών
που λαμβάνουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις απλοποιήσεις του 2009 σχετικά με τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου·
15. επαναλαμβάνει το αίτημά του για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις ανακτήσεις και
αποσύρσεις στο πλαίσιο της ΕΠΔ· ζητεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν αυτές τις
πληροφορίες στο ακέραιο, και από την Επιτροπή να τις διαθέτει στην αρμόδια για τον
προϋπολογισμό αρχή και στο κοινό παράλληλα με πληροφορίες σχετικά με
δημοσιονομικές διορθώσεις μετά από περιπτώσεις απάτης, διασφαλίζοντας έτσι υψηλά
πρότυπα αξιοπιστίας και ευθύνης έναντι των Ευρωπαίων πολιτών·
16. ζητεί από τους ελεγκτές να τηρήσουν σκληρότερη στάση όσον αφορά τις απαιτήσεις
επικοινωνίας και ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος «κατονομασίας και
διαπόμπευσης» –ιδίως αν εμπλέκεται κυβερνητικός φορέας– και της εφαρμογής
δημοσιονομικών διορθώσεων σε επιβεβαιωμένες περιπτώσεις απάτης·
17. επικροτεί τις προσπάθειες της Επιτροπής και του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την
εναρμόνιση των μεθόδων ελέγχου τους·

Click here to get your free novaPDF Lite registration key

Διαφάνεια και εταιρική σχέση
18. υπογραμμίζει ότι οι ελάχιστες προδιαγραφές διαβουλεύσεων αποτελούν συστατικό
στοιχείο της ΕΠΔ και επικροτεί το γεγονός ότι αυτές οι προδιαγραφές έχουν προωθηθεί
και εφαρμοστεί από την Επιτροπή όσον αφορά την πολιτική συνοχής· καλεί, ωστόσο, την
Επιτροπή να επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να παρέχουν την απαραίτητη ανάδραση
σχετικά με την ποιότητα της ίδιας της διαδικασίας διαβουλεύσεων· καλεί τις περιφέρειες
και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν την υπάρχουσα εμπειρία της ΕΕ κατά τις
διαβουλεύσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη·
19. επαναλαμβάνει την άποψή του ότι η εταιρική σχέση συνιστά προϋπόθεση για τη
διαφάνεια, την ικανότητα ανταπόκρισης, την αποτελεσματικότητα και τη νομιμότητα σε
όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και της υλοποίησης της συνοχής και μπορεί να
αυξήσει την δέσμευση και το αίσθημα κοινής ευθύνης ως προς τα αποτελέσματα των
προγραμμάτων· καλεί, συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις διαχειριστικές αρχές να επιτύχουν
την πλήρη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων σχετικών εταίρων
σε όλες τις φάσεις του προγραμματισμού και της υλοποίησης της συνοχής, κυρίως μέσω
της δημιουργίας μιας διαδικτυακής πλατφόρμας σε εθνικό επίπεδο που θα επιτρέπει την
προβολή των υφιστάμενων πόρων και των επιχειρησιακών προγραμμάτων καθώς και
μέσω της διάδοσης ορθών πρακτικών με άλλα μέσα, και να τους παρέχουν πλήρη
πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα των σχεδίων, με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση της
εμπειρίας, της γνώσης και των ορθών πρακτικών τους·
20. ζητεί περισσότερη καθοδήγηση από την Επιτροπή σχετικά με τον τρόπο πρακτικής
εφαρμογής της ρήτρας εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο των υφιστάμενων προγραμμάτων,
καθώς και επαρκώς δεσμευτικούς κανόνες εταιρικής σχέσης στο πλαίσιο μελλοντικών
ρυθμιστικών κειμένων, ιδίως όσον αφορά τη συμμετοχή περιφερειακών και τοπικών
αρχών, ήτοι εκλεγμένων οργάνων, που συνιστούν βασικούς εταίρους στην όλη
διαδικασία·
21. ζητεί την παροχή καλύτερα στοχευμένης καθώς και τακτικής και έγκαιρης ενημέρωσης
προς τους οργανισμούς εταίρους, ιδίως προς όσους συμμετέχουν στις διαχειριστικές
δομές, και ενισχυμένη χρήση τεχνικής βοήθειας για τη στήριξη της εταιρικής σχέσης,
μεταξύ άλλων, με το να προσφέρεται στους οργανισμούς εταίρους η δυνατότητα
συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία διοργανώνονται για τους φορείς
εφαρμογής· επιπλέον, ζητεί τα εν λόγω προγράμματα κατάρτισης να είναι προσβάσιμα σε
ηλεκτρονική έκδοση προκειμένου να διευρυνθεί το ενδιαφερόμενο κοινό και να μπορούν
οι οργανισμοί εταίροι να τα συμβουλευθούν εκ των υστέρων· υπογραμμίζει το όφελος
ενός τέτοιου μηχανισμού για τους εταίρους των πιο απομακρυσμένων περιφερειών της
Ένωσης, όπως οι εξόχως απόκεντρες περιοχές·
Βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά τη χρηματοδότηση σημαντικών σχεδίων από την ΕΕ
22. ζητεί από την Επιτροπή την έγκαιρη δημοσίευση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου και
τη διασφάλιση της άμεσης πρόσβασης στα έγγραφα των σημαντικών σχεδίων,
συμπεριλαμβανομένων των σχεδίων JASPERS (αίτηση, μελέτη σκοπιμότητας, ανάλυση
κόστους-οφέλους, εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.λπ.), το συντομότερο δυνατό
μετά τη λήψη από την Επιτροπή της αίτησης κράτους μέλους για χρηματοδότηση και πριν
από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης περί χρηματοδότησης· θεωρεί ότι αυτή η
ιστοσελίδα της Επιτροπής πρέπει να επιτρέπει την υποβολή παρατηρήσεων για τα σχέδια
αυτά·
23. ζητεί να δημοσιευθούν αναδρομικά στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικά με μεγάλα έργα
που έχουν εγκριθεί ή υποβληθεί προς έγκριση κατά την περίοδο προγραμματισμού 20072013·
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24. προτείνει τον προσδιορισμό των περιστάσεων κατά τις οποίες ενδέχεται να
χρησιμοποιηθούν εκ νέου τυχόν αχρησιμοποίητοι πόροι, καθώς και της ευθύνης του
οργανισμού που αποφασίζει την ανακατανομή των εν λόγω πόρων·
25. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην
Επιτροπή.
(1) ΕΕ L 210 της 31.7.2006, σ. 25.
(2) ΕΕ L 371 της 27.12.2006, σ. 1.
(3) ΕΕ L 94 της 8.4.2009, σ. 10.
(4) ΕΕ L 126 της 21.5.2009, σ. 3.
(5) ΕΕ L 88 της 31.3.2009, σ. 23.
(6) ΕΕ L 255 της 26.9.2009, σ. 24.
(7) ΕΕ C 184 E της 6.8.2009, σ. 1.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2008)0492.
(9) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P6_TA(2009)0165.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ
Η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τους αποδέκτες των κονδυλίων της ΕΕ αποτελεί
ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια (ΕΠΔ). Τα άρθρα 30
παράγραφος 3 και 53β παράγραφος 2 στοιχείο δ) του δημοσιονομικού κανονισμού απαιτούν
από τα κράτη να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο κατανομής των κονδυλίων της
ΕΕ στο πλαίσιο της κοινής διαχείρισης, ιδίως μέσω της εκ των υστέρων δημοσιοποίησης των
δικαιούχων. Όσον αφορά τη δημοσιοποίηση των δικαιούχων των διαρθρωτικών ταμείων και
του Ταμείου Συνοχής, η εν λόγω υποχρέωση συγκεκριμενοποιείται περαιτέρω από τον
κανονισμό (EΚ) αριθ. 1828/2006 της Επιτροπής. Το άρθρο 7 παράγραφος 1 στοιχείο δ) του
κανονισμού απαιτεί τη δημοσιοποίηση τριών κατηγοριών πληροφοριών: α) του καταλόγου
των δικαιούχων, β) των ονομασιών των πράξεων και γ) του ποσού της δημόσιας
χρηματοδότησης που χορηγείται στις πράξεις αυτές.
Παρατηρούνται πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και των διαχειριστικών αρχών
όσον αφορά την ερμηνεία αυτών των ελάχιστων απαιτήσεων της ΕΠΔ. Πρόκειται για
διαφορές τόσο στις διοικητικές ικανότητες όσο και στις πολιτιστικές και διοικητικές
παραδόσεις και συμπεριφορές. Οι διαφορετικές προσεγγίσεις των ελάχιστων απαιτήσεων της
ΕΠΔ ή οι διαφορετικές ερμηνείες τους καθίστανται δυνατές λόγω του σχετικά χαλαρού
νομικού πλαισίου που υπαγορεύει την υποχρέωση δημοσιοποίησης δεδομένων των
δικαιούχων. Πιο συγκεκριμένα, επικρατεί ασάφεια ως προς τον ορισμό των δικαιούχων και το
προς δημοσίευση ποσό της δημόσιας χρηματοδότησης που χορηγείται στους δικαιούχους
(ποσά που δεσμεύονται έναντι ποσών που πράγματι χορηγούνται).
Η Επιτροπή περιορίζεται στην πρόταση ενός κοινού ενδεικτικού προτύπου για τη
δημοσιοποίηση των δεδομένων και στην παροχή προς τους ευρωπαίους πολίτες, μέσω του
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ιστότοπου της ΓΔ REGIO, συνδέσμων για τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου τα κράτη μέλη
δημοσιοποιούν τα απαιτούμενα δεδομένα για τους δικαιούχους του ΕΤΠΑ και του Ταμείου
Συνοχής. Καθώς τα προαναφερθέντα ταμεία εφαρμόζουν το σύστημα «κοινής διαχείρισης», οι
εν λόγω σύνδεσμοι και το περιεχόμενό τους αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα των
κρατών μελών και βασίζονται σε πληροφορίες που παρέχουν οι διαχειριστικές αρχές. Οι
διαφορές στην παρουσίαση και στις προϋποθέσεις πρόσβασης σε δεδομένα δεν επιτρέπουν
την πλήρη σύγκριση σε επίπεδο ΕΕ.
Ενώ κανένα κράτος μέλος δεν δημοσιοποιεί λιγότερα δεδομένα από αυτά που ορίζουν οι
ελάχιστες απαιτήσεις (αν και ορισμένα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας δεν
συμμορφώνονται πλήρως), ορισμένα κράτη μέλη επιλέγουν τη δημοσιοποίηση πρόσθετων
πληροφοριών (π.χ. στόχοι των σχεδίων, ομάδες-στόχοι στην περίπτωση του ΕΚΤ κ.λπ.)·
ωστόσο, το γεγονός αυτό δεν αποτελεί απαίτηση που ορίζεται στο υφιστάμενο νομικό
πλαίσιο.

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
1) Κοινή διαχείριση
Το άρθρο 69 του κανονισμού αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου αναφέρει ότι «το κράτος μέλος
και η διαχειριστική αρχή για το επιχειρησιακό πρόγραμμα παρέχουν πληροφορίες όσον αφορά
τις πράξεις και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και εξασφαλίζουν τη σχετική
δημοσιότητα. Η πληροφόρηση απευθύνεται στους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους
δικαιούχους με στόχο την προβολή του ρόλου της Κοινότητας και τη διασφάλιση της
διαφάνειας της συνδρομής των Ταμείων».
Το κεφάλαιο «Ενημέρωση και δημοσιότητα» του κανονισμού αριθ. 1828/2006 τις Επιτροπής
ορίζει λεπτομερώς τις απαιτήσεις δημοσιότητας. Όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που
συγχρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία πρέπει να καλύπτονται από επικοινωνιακό
σχέδιο, το οποίο εκπονείται από τη διαχειριστική αρχή ή το κράτος μέλος και υποβάλλεται για
παρατηρήσεις και έγκριση στην Επιτροπή. Το επικοινωνιακό σχέδιο καθορίζει τις
δραστηριότητες προώθησης για κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα και τον τρόπο εφαρμογής των
κατευθυντήριων γραμμών της ΕΕ όσον αφορά την προβολή. Η παρουσίαση των ελάχιστων
απαιτήσεων της ΕΠΔ σχετικά με τη δημοσιοποίηση των δικαιούχων αποτελεί μέρος του
επικοινωνιακού σχεδίου, αν και δεν υπάρχει επίσημη σύνδεση μεταξύ της ΕΠΔ και του
επικοινωνιακού σχεδίου. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για τα προγράμματα, στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων ενημέρωσης, απαιτείται να επενδύουν στην καθοδήγηση και κατάρτιση των
δικαιούχων και των φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Η
Επιτροπή παρέχει επίσης καθοδήγηση και κατάρτιση, ωστόσο, για να έχει η ενημέρωση αυτή
αντίκτυπο, πρέπει να προωθείται κατά μήκος της αλυσίδας των δικαιούχων.
Ο εκτελεστικός κανονισμός προβλέπει τη δημιουργία ενωσιακού δικτύου υπεύθυνων
επικοινωνίας με αρμοδιότητα σε επίπεδο διαχειριστικής αρχής. Σε αυτό το πλαίσιο
δημιουργήθηκε το δίκτυο INFORM για το ΕΤΠΑ. Η συνοχή σε επίπεδο ΕΕ παρέχεται επίσης
μέσω συμβουλευτικής δομής της επιτροπής συντονισμού των Ταμείων (COCOF), η οποία
συνέρχεται πολλές φορές ετησίως. Προωθεί την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των
διάφορων διαρθρωτικών ταμείων και ενθαρρύνει την εθνική συνεργασία για την προώθηση
της στήριξης της διαρθρωτικής χρηματοδότησης της ΕΕ. Μέσω της ρύθμισης αυτών των
δικτύων και της άσκησης πίεσης από τους ομοτίμους που συμμετέχουν σε αυτά, η Επιτροπή
υιοθετεί προσέγγιση προώθησης έναντι της ΕΠΔ αντί να επιβάλλει τη ρύθμιση στις
διαχειριστικές αρχές, ενώ αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών να εγγυώνται την
ακρίβεια των δεδομένων που δημοσιεύονται.
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Παρότι στο πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου συστήματος εφαρμογής η διάδοση πληροφοριών
αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο της ορθής διαχείρισης και του ελέγχου και συμβάλλει στην
πρόληψη της εμφάνισης προβλημάτων και στην ενίσχυση της συμμόρφωσης, δεν υφίσταται
σύνδεση μεταξύ της πρωτοβουλίας για τη διαφάνεια των δεδομένων και του
χρηματοοικονομικού και λογιστικού ελέγχου, ο οποίος υπόκειται σε μεγαλύτερη ρύθμιση και
συνεπάγεται περισσότερες δεσμεύσεις.
2) Εταιρική σχέση
Η ΕΠΔ πρέπει να έχει σημαντικό αντίκτυπο στους κανόνες της διαφανούς εταιρικής σχέσης
στις αρχικές και μετέπειτα φάσεις της διαδικασίας προγραμματισμού.
Η εταιρική σχέση και, ιδίως, η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών στο
σύστημα προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής μπορεί να επιτελέσει ποικίλες λειτουργίες.
Καταρχάς, μπορεί να βελτιώσει την ανταπόκριση των προγραμμάτων, μέσω της καλύτερης
ευθυγράμμισης των στρατηγικών με τις ανάγκες πολιτικής και της συμβολής στην εφαρμογή
και βελτίωση των συνθηκών οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: προστασία του
περιβάλλοντος, ισότητα των φύλων, κοινωνική ενσωμάτωση, ανάγκες των ατόμων με
αναπηρία κ.λπ. Δεύτερον, μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων
επιτρέποντας στις διαχειριστικές αρχές την πρόσβαση σε γνώση, η οποία αφορά τον τόπο και
χρησιμοποιείται για τη βελτίωση της στόχευσης των παρεμβάσεων, βελτιώνοντας με τον
τρόπο αυτόν την απορρόφηση των κονδυλίων και την ποιότητα των σχεδίων. Και τρίτον,
μπορεί να συμβάλει στη βελτιωμένη υποχρέωση λογοδοσίας, στον βαθμό που οι εταίροι
δύνανται να λειτουργούν ως αναμεταδότες και πολλαπλασιαστές των πληροφοριών που
αφορούν τα προγράμματα στις περιφέρειές τους (αυξάνοντας, συνεπώς, τη διαφάνεια και την
ενημέρωση) και διαθέτουν αρχές αρμόδιες για τα προγράμματα, οι οποίες λογοδοτούν για τις
ενέργειες που πραγματοποιούνται και τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Ως εκ τούτου, η
εταιρική σχέση συμβάλλει στην ενίσχυση του δημόσιου ενστερνισμού των υποστηριζόμενων
σχεδίων και της νομιμότητας της πολιτικής συνοχής της ΕΕ.
Το άρθρο 11 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου απαιτεί η εταιρική σχέση
να καλύπτει τα διάφορα στάδια του σχεδιασμού και της εφαρμογής των προγραμμάτων: από
την εκπόνηση έως την υλοποίηση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των
επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ωστόσο, πέραν του προοιμίου του κανονισμού και του
συγκεκριμένου άρθρου σχετικά με την αρχή της εταιρικής σχέσης, οι αναφορές σε εταίρους ή
εταιρική σχέση στις ενότητες περί επιχειρήσεων των ρυθμιστικών κειμένων είναι πολύ
περιορισμένες. Δεν παρέχονται ακριβείς και επίσημα δεσμευτικές οδηγίες ή καθοδήγηση από
την Επιτροπή σχετικά με την πρακτική εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης. Με αυτόν
τον τρόπο η πραγματική ερμηνεία του τρόπου συμμόρφωσης προς το άρθρο 11 επαφίεται στις
αρχές των κρατών μελών και, κατά συνέπεια, η εφαρμογή της αρχής της εταιρικής σχέσης
εξαρτάται από τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές. Ο ρόλος της Επιτροπής φαίνεται να είναι
υπερβολικά παθητικός και να περιορίζεται στην παρατήρηση.
Παρά την ευρεία συναίνεση σχετικά με τη σημασία της εταιρικής σχέσης για την επιτυχία και
την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών
συμμετέχουν περισσότερο στα στάδια του σχεδιασμού των προγραμμάτων παρά σε άλλα
στάδια της διαχείρισης των προγραμμάτων.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ
Σύμφωνα με το άρθρο 41 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου, η Επιτροπή
μπορεί να εγκρίνει ή να απορρίπτει σημαντικά σχέδια –δηλαδή πράξεις άνω των 25
εκατομμυρίων ευρώ στον τομέα του περιβάλλοντος ή 50 εκατομμυρίων ευρώ σε άλλους
τομείς– που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη.
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Η δημοσίευση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου σχετικά με σημαντικά σχέδια πριν από τη
λήψη της απόφασης για τη χρηματοδότησή τους αποτελεί κοινή πρακτική μεταξύ των διεθνών
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποτελεί λυπηρή
εξαίρεση. Δεν συντρέχει κανένας λόγος για τον οποίο τα πρότυπα διαφάνειάς της πρέπει να
είναι χαμηλότερα των προτύπων της ΕΤΕπ. Η ΓΔ REGIO πρέπει να δημιουργήσει μια
ιστοσελίδα, η οποία θα περιέχει κατάλογο των σημαντικών σχεδίων, βασιζόμενη στο
παράδειγμα της ιστοσελίδας της ΕΤΕπ. Αυτή η ιστοσελίδα θα πρέπει επίσης να επιτρέπει την
υποβολή παρατηρήσεων σχετικά με σχέδια αυτού του είδους, ώστε να μπορεί η Επιτροπή να
επωφεληθεί από πλήθος πηγών πληροφοριών όσον αφορά τα υποβληθέντα σχέδια, γεγονός το
οποίο θα της επιτρέψει να λαμβάνει καλύτερες και πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις.

(ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Μ. Τρεμόπουλου)
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Κίνητρο για αυτή την έκθεση για τη διαφάνεια στην περιφερειακή πολιτική και
τη χρηματοδότησή της, ήταν το γεγονός ότι η πλήρης παρουσίαση των δικαιούχων
που εισπράττουν κονδύλια της Ε.Ε. επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών σε μια
ουσιαστική συζήτηση για το πώς δαπανάται το ευρωπαϊκό δημόσιο χρήμα. Αυτό είναι
απαραίτητο για τη λειτουργία της δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η έκθεση αυτή, που μου ανατέθηκε από τη Επιτροπή Περιφερειακής
Ανάπτυξης, περιέχει συστάσεις που θα πρέπει να περιληφθούν σε μελλοντικούς
κανονισμούς για τα διαρθρωτικά ταμεία, όπως:
- Η παροχή επιπλέον απαραίτητων πληροφοριών κατά τη δημοσίευση των
καταλόγων των δικαιούχων και
- Οι επαρκώς δεσμευτικούς κανόνες για την εταιρική σχέση.
Άλλες προτάσεις, που μπορούν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των σημερινών
προγραμμάτων συνοχής, είναι για παράδειγμα:
- Ο ορισμός εκ μέρους της Επιτροπής μιας πιο λεπτομερούς και περιγραφικής
παρουσίασης, που προσδιορίζει τη δομή, τη μορφή και το περιεχόμενο των
πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται,
- Η σύνδεση της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας για τη Διαφάνεια, με τους
δημοσιονομικούς ελέγχους και το λογιστικό έλεγχο,
- Μια σκληρότερη γραμμή από τους ελεγκτές για τις απαιτήσεις επικοινωνίας
και πληροφόρησης, συμπεριλαμβανομένης της «κατονομασίας και διαπόμπευσης»
και της χρήσης των δημοσιονομικών διορθώσεων σε επιβεβαιωμένα κρούσματα
απάτης,
- Μια στενότερη εμπλοκή περιφερειακών και τοπικών αρχών και άλλων
συναφών εταίρων, σε όλα τα στάδια του προγραμματισμού και εφαρμογής της
συνοχής, καθώς και πλήρης πρόσβασή τους σε όλα τα έγγραφα του έργου,
- Περισσότερη καθοδήγηση από την Επιτροπή σχετικά με το πώς να τεθεί η
ρήτρα εταιρικής σχέσης στην πράξη από τρέχοντα προγράμματα,
- Η βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την κοινοτική χρηματοδότηση των
μεγάλων έργων.
Θα ήθελα για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές των
άλλων πολιτικών ομάδων για το τελικό κείμενο της έκθεσης αυτής που μπορέσαμε να
επιτύχουμε.
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Discussion in Committee on Regional Development
Στις 18.3.2010 η Έκθεση υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Περιφερειακής; Ανάπτυξης, με
μια μόνο αρνητική ψήφο.
Ακολουθούν περιληπτικά οι τοποθετήσεις των ευρωβουλευτών
The discussion went on in the general interest of promoting a solid Transparency Report. As it
was discussed during our meeting, there is a certain procedure that starts from the initial
discussion of a draft report within the committee meetings which are followed by initial
reactions and comments. You will find some indicative comments by other MEPs further
down. Having moved down to the final amendment proposals, it was voted within the
Regional Development committee and was sent to be voted and finally approved in the
Strasbourg June plenary.
Here are some comments by other MEPs following Mr Tremopoulos’ presentation (you can
see the country of origin and party):
WESTPHAL, Kerstin :: Member
Mr Tremopoulos’ report is overall balanced. It would of course be very useful to use apart
from the national language, also the English one. Looking at the 12th article, naming and
shaming, and as I am a teacher, pedagogically speaking we no longer go for naming and
shaming. It is out of date. We need greater transparency, but we don’t need this to turn into a
witch-hunt, naming, shaming and blaming…
AUCONIE, Sophie :: Member
I would like to thank Mr Tremopoulos for the work his high-quality report. His effort should
be welcomed but we shouldn’t sacrifice effectiveness of cohesion policy on the Altar for
transparency. Adding more burden to the controlling authorities to the already burdensome
established functions. Some of the provisions are very burdensome, ex article 5 (resumes,
details etc) this is very difficult. You are stressing it is vital that the states should provide a set
of information within a certain period of time.
KIRILOV, Evgeni :: Member
I would like to honor the rapporteur, Mr Tremopoulos. I agree transparency is indispensible
for the successful implementation, it should contribute for better control, less irregularities less
red-tape. Make it more visible. Concentrate in the fact that in the new MS information is that
the more this information reaches the final beneficiaries, the better… Especially in the crisis
period it would
BRADBOURN, Philip :: Member
I would like to make a couple of remarks. I think that there are clear areas of common issues. I
would like to pay tribute for a very thorough report, most of us we don’t have any problem
with.
I don’t think we should shy away, from imposing those requirements (naming and shaming). I
take the view of the rapporteur, we should name and shame, something we should not be
frightened from
To those who say we should add any more burder, I say that I believe that It should be
burdensome, as it is public spent money. It is absolutely appropriate and in compliance with
our European standards.
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What I would like to see in the report, is to publish the list of people who lobby them. Would
the rapporteur entairtain such an initiative in his report?
ANGOURAKIS, Charalampos :: Member
This report involves many interest issues. But where does this problem start from? I’m not
sure we can address the transparency issues the way Mr Tremopoulos is suggesting. Who said
it is a problem of a technocratic approach, that we should all give harmonized data. So many
scandals in Greece and no one ever is led to a Court. Information exists, all highways in
Greece are full of signs indicating that these projects where co-funded by the EU.
STAVRAKAKIS, Georgios :: Vice-Chair
Congratulations to Mr Tremopoulos. I think transparency is a very important thing when it
comes to spending public money. We should make it fit into what we call “sound financial
management”. I believe that the European Transparency Initiative will be popular, but just
having minimum requirements, the big question is having those managing authorities
complying with it. These authorities are relatively small. What is needed is technical
assistance and support. We
PIEPER, Markus :: Vice-Chair
Transparency can be a great milestone. I speak with some experience, we tried to look at the
publications each country published, it was not easy. Local+English… I disagree with article
12, naming and shaming is not the way of doing it… we shouldn’t go quite as far…
GODMANIS, Ivars :: Substitute
2 things: first thing, there is some responsibility today. Especially for the prudence of the
system... I strongly support rapporteur for using internet, this is the only way. From the legal
point of view, if you look the expenditures that have to be paid to the end-beneficiaries, it is
not feasible from the beneficiaries to report this results, it is not possible. From the
intermediaries it is possible. By the commission is not easy either. I would stress one thing:
should we apply to finished projects (already gone) or to the project on the way. My proposal
is to be very cautious… (for old projects some might say: It was not foreseen, this is not in our
budget etc)
DEUTSCH, Tamás :: Member
3 remarks:
I would like to congratulate the rapporteur for a valuable report. The opinions we have heard
will be reflected in the discussions which will follow and of course the final text. The EU is
giving secondary information that is difficult to understand and use. I feel the report is
satisfactory with regards to major projects. I would like to acknowledge the high level of the
report.
BOŞTINARU, Victor :: Member
I welcome the report of Mr Tremopoulos. You can not have partnerships and multilevel
governance if you don’t have transparency. In my country, there’s such a serious lack of
transparency in my home country that even you Madame chair last year as a commissioner for
regional development advised our government to be extra cautious, but we saw such a failure
of local administration and civil servants who were appointed for clearly political reason that
can not pass on information. Even to a reporter last year, one servant was interviewed by a
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Journalist and he said that he couldn’t reveal such information as he would be taken to court.
This process should become obligatory and sanctions should be applied to those who don’t
comply. The citizens should be able to know where the cohesion policy is providing benefits,
whether public schools or others, we should help them…
MATULA, Iosif :: Member
I will just present one point, clear transparent procedure always contribute to good
governance. Please keep in mind that we are going too, even within the parliament, through a
simplification effort of the standards in general. So article 5, is creating a burden therefore we
should be very cautious in this point. Excessive bureaucracy is a further complication.
Fisher, Representative from the European Commission
The report is very interesting. Many of its suggestions are identical to those of the
commission, i.e. 2nd language, the list of beneficiaries. There is a regulation, we can not
impose as a commission anything that goes beyond that… we can encourage showing of good
practices. We have a number of good websites that represent the biannual conferences we
hold… you can find very sophisticated information but sometimes also some very basic
information. Why am I saying this, I am saying this because cohesion policy is becoming very
transparent. Tables is a very important tool, but not the only tool. Some of the
recommendation need to go inside the regulation and I will try with my colleagues and see
how we can publish even more towards this goal.

Financial Times -interview
Mrs O’Murchu’s indicative questions:
Which member countries generally are for or against greater transparency in terms of
publishing beneficiary data?
In my opinion Eastern European countries are definetely for a greater transparency. However,
in Germany and Austria for example there is already a pretty good system.
What concerns are raised about creating an online database for beneficiaries across all
Member States, like for example Estonia does?
There are many questions raised, mainly about the cost, the time and the personnel who will be
needed for this attempt. Also, are all the beneficiaries prepared to use such kind of new system
with greater transparency and exposure for all? There is also the question of IT infrastructure.
We have the know how from other initiatives, but is it sufficient to cover such a wide spectrum
of information and with what cost (both indirect or direct). Keep in mind that it is also a
question of flexibility.
What are the next steps in this initiative and when might we get to the point where
beneficiary data would be published in an electronic format that can be analyzed (i.e. not
PDF)?
The report was welcomed warmly as the results show: 629 positive votes, 6 negative and 26
abstained. Now the ball is in the Commission's court. The DG REGIO, but also the member
States, Regional and Local Authorities are responsible to promote further transparent reporting
of funds allocation and beneficiaries. This report will give the necessary push to the DG
REGIO to move on with a certain political backup. Also some studies may take place towards
this direction, but this is up to them. Now, implementing it, for example in Eastern EU
countries it might take a bit longer, but having said that, it would take some time to make a
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change of this magnitude. Transparency is a blessing everyone is wishing for, but hard to
make it work for a number of reasons (different national political interests etc)
I would like to reconstruct a narrative of how we got to this point, from the time of the
green paper to the first set of publication of data, to the current new debate. Who else
should I speak to? I am particularly interested in first hand accounts of the negotiations
for and against and understanding reasons why some member states may have a difficult
time complying?
This could be an issue. It depends also on Member States and other authorities in charge of
this. We have seen in the past that there are different speeds of compliance and other factors.
In any case, perhaps if you looked to speak with someone from the DG REGIO maybe you
could also get their point of view.
Are there any studies you know of that compare the level of transparency of the different
member states? In my looking through the data from all member states, I have noticed
stark discrepancies, from Estonia (which publishes one up-to-date database with filters),
to Italy, which publishes about 177 files in PDF format - a very intransparent way of
sharing the information.
We don't have such a tool or former studies on the comparison of transparency level between
the different member states.
This is the idea of this Transparency Report, to give a greater flexibility and compatibility in
terms of information gathering, sharing and workability. We all reached an agreement that this
needs to change as soon as possible.
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Συζητήσεις
Τρίτη 15 Ιουνίου 2010 - Στρασβούργο
8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Report: Michail Tremopoulos (A7-0139/2010)

Sonia Alfano (ALDE), per iscritto. − Secondo un'indagine pubblicata dalla
Regione Sicilia alla fine del 2009, il 75% dei cittadini ritiene nullo o poco
rilevante l'impatto positivo dei fondi europei. Se pensiamo che, secondo la
Corte dei conti, il 51% delle risorse destinate alla Sicilia per il periodo di
programmazione 2000-2006 non è stato speso e che una buona percentuale
dei fondi utilizzati risulta viziata da irregolarità, si comprende bene la
pressoché totale mancanza di fiducia da parte dei cittadini.
Appoggio pertanto pienamente la relazione del collega. Solo la più completa
trasparenza, consentendo al cittadino di conoscere l'effettivo utilizzo delle
risorse pubbliche, può restituire fiducia nelle istituzioni. Chiunque deve avere
la possibilità di conoscere a chi vengono assegnati i fondi e soprattutto a cosa
vengono destinati, nonché di seguire tutte le fasi dalla programmazione alla
realizzazione degli interventi.
Porre il cittadino nelle condizioni di vigilare sui fondi europei non
rappresenta solo una declinazione fondamentale del processo democratico,
ma costituisce un deterrente ad ogni forma di distrazione di tali risorse
pubbliche. Ricordo che trasparenza non significa solamente rendere pubblici i
documenti, quello rappresenta solo il primo passo. Le informazioni devono
risultare accessibili e facilmente intellegibili, altrimenti risultano un mero
esercizio tecnico non funzionale ad alcun controllo democratico.

Luís Paulo Alves (S&D), por escrito. − Votei favoravelmente este relatório,
defendendo uma abordagem concertada e acessível de intercâmbio interregional das melhores práticas, com o objectivo de permitir aos intervenientes
na política de coesão recorrer às experiências de outros. Considero que o
domínio das questões relativas à gestão de projecto por parte dos actores
implicados na aplicação da política de coesão é um factor fundamental para
melhorar e facilitar a governação. Os Estados-Membros devem descentralizar
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a aplicação da política de coesão para permitir um bom funcionamento do
sistema de governação a vários níveis, respeitando o princípio de parceria e o
princípio de subsidiariedade. Saúdo a criação de um Manual de Referência de
Auditoria, bem como a simplificação, nomeadamente no que concerne à
elegibilidade, à engenharia financeira e à simplificação da reportagem
financeira.
Saliento os obstáculos dos potenciais candidatos no que diz respeito à
utilização dos Fundos Estruturais, nomeadamente: elevados encargos
burocráticos, demasiadas regulamentações complexas, falta de transparência
nos processos de tomada de decisão e regras de co-financiamento e atrasos
nos pagamentos. Para a eliminação destes obstáculos, devem ser definidos
critérios de longo prazo para os projectos co-financiados através dos Fundos
Estruturais e elaboradas medidas especiais e novos indicadores qualitativos
para as regiões com características geográficas específicas, como as RUP.

Alfredo Antoniozzi (PPE), per iscritto. − Signor Presidente, condivido la
posizione del collega Winkler, cui ho dato il mio voto positivo, sulla
revisione della politica comunitaria a favore dell'innovazione. In particolar
modo, ritengo condivisibile la volontà di predisporre una strategia di ampio
spettro, che non riguardi solo l'innovazione tecnologica ma anche quella
amministrativa, organizzativa e sociale. A tale proposito, il coinvolgimento
del mondo economico e della piccola e media impresa nella definizione di
misure di promozione dell'innovazione mi sembra cruciale, cosi come
l'attenzione che va data agli obiettivi di politica economica a livello
regionale.

Sophie Auconie (PPE), par écrit. – La version initiale de ce rapport
d'initiative de Michail Tremopoulos ne me convenait pas du tout! J'ai donc
déposé une dizaine d'amendements pour le réorienter. Ainsi, avec mes
collègues du PPE, nous sommes parvenus à réintroduire le français et
l'allemand comme langues de communication à côté de l'anglais, à limiter les
informations demandées à celles ayant une réelle utilité, à préserver une
présomption de bonne utilisation des fonds européens, etc. L'usage des fonds
doit en effet être plus transparent, mais ceci ne doit pas être une excuse pour
alourdir excessivement les procédures de demande de financements
européens. Grâce à notre action, oui, des informations supplémentaires seront
accessibles aux citoyens européens quant à l'utilisation des fonds européens,
non, la bureaucratie n'en sortira pas renforcée! J'ai donc voté pour la version
amendée de ce rapport.

Jean-Pierre Audy (PPE), par écrit. – J’ai voté le rapport d’initiative de mon
collègue grec Michail Tremopoulos sur la transparence de la politique
régionale et son financement. Je me félicite de l'initiative européenne en
matière de transparence (IET) adoptée par la Commission européenne en vue
d'améliorer la transparence, l'ouverture et la responsabilité de la gouvernance
de l'Union européenne. Je soutiens la nécessité d'élaborer une réglementation
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et des modalités d'application telles que les procédures soient transparentes,
offrent aux bénéficiaires potentiels un meilleur accès aux Fonds structurels et
réduisent les contraintes administratives pour les participants. Les autorités
de gestion des États membres doivent présenter de façon transparente
l'ensemble des étapes des projets financés par les Fonds structurels. Je forme
le vœu que les parlementaires européens soient informés et associés à la
conduite des projets sur le terrain dans leur circonscription.

Zigmantas Balčytis (S&D), in writing. − I have voted for this report.
Effective use of the structural and cohesion funds is a pre-condition for the
growth of our economies and creation of jobs. In order to ensure transparency
of the use of funds the European Transparency Initiative should be
implemented in its fullest. Currently there is insufficient information about
Commission decisions on the funding of major. Member States as well use
different levels to inform the public on the beneficiaries of the EU aid .I
believe that transparency should be ensured at all levels as it goes hand in
hand with the process of simplifying the procedures for obtaining Structural
Funds and enables public participation in a debate how public money is spent
which is essential for the efficient use of the EU funds.

Mara Bizzotto (EFD), per iscritto. − In un momento come quello attuale, in
cui la crisi economica e finanziaria appare come un fenomeno trasversale che
attraversa senza distinzioni tutti i settori, quello agricolo non fa eccezione e
richiede a gran voce sostegno finanziario e trasparenza.
La relazione di Michail Tremopoulos dà un seguito alla Comunicazione della
Commissione sull'Iniziativa europea per la trasparenza, introducendo
proposte atte a favorire la divulgazione dei dati relativi ai beneficiari dei
finanziamenti e la trasparenza nella gestione concorrente e nel partenariato.
Proprio perché credo che maggiore informazione e soprattutto
un'informazione più semplice possano rendere il complesso mondo della
politica di coesione comunitaria più vicino al mondo delle imprese, sosterrò
con un voto favorevole il testo in questione.

Sebastian Valentin Bodu (PPE), în scris. − Iniţiativa europeană pentru
transparenţă este în vigoare încă din 2005, fiind adoptată de către Comisie,
pentru ca, la numai un an după, să fie publicată Cartea verde pentru
îmbunătăţirea transparenţei, deschiderii şi responsabilităţii guvernării UE.
Motivul care a stat la baza adoptării acestor documente a fost dreptul
fundamental al cetăţeanului european de a şti care este destinaţia fondurilor
europene. Într-o mai mare sau mai mică măsură, fiecare dintre ei contribuie
financiar la aceste proiecte.
Publicarea on-line a informaţiilor cu privire la proiecte majore înainte de
luarea deciziilor cu privire la finanţarea acestora reprezintă o practică comună
în cadrul instituţiilor financiare internaţionale. Până acum, Comisia
Europeană a fost o excepţie, deşi nu există niciun motiv pentru care
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Executivul comunitar ar trebui să aibă standarde de transparenţă mai puţin
înalte. În aceste condiţii, solicitarea Parlamentului adresată Comisiei de a
publica la timp informaţii pe internet, pentru a permite accesul direct la
documentaţia privind finanţările europene, se înscrie perfect în politica de
transparenţă asumată la nivelul Uniunii. Este important ca proiectele aprobate
de Comisie să fie dincolo de orice suspiciune, iar opinia publică să fie
informată încă din primele etape ale depunerii cererilor de finanţare.

Maria Da Graça Carvalho (PPE), por escrito. − A transparência sobre o
modo como os fundos estruturais são despendidos, em especial através da
publicitação ex post dos beneficiários, dos nomes das operações e do
montante de financiamento público atribuído às operações, é fundamental
para o debate de fundo sobre como gastar dinheiro público europeu.
No entanto, a definição de “beneficiários” e do montante a publicar de
financiamento público pago ao beneficiário (montantes atribuídos ou
montantes efectivamente pagos) não é clara.
Congratulo-me com as recomendações do presente relatório no sentido em
que contribuem uma cultura de confiança recíproca envolvendo todos os
interessados que irá contribuir para uma melhor utilização dos fundos
europeus.

David Casa (PPE), in writing. − There are many funds in the EU that are
made available to citizens as well as other entities. Many complain that the
procedures for gaining access to such funds are complicated and excessively
bureaucratic. There should be clearer information regarding the procedures
associated with such funds and greater transparency with regard to how these
funds are spent. I am in agreement with the conclusions reached by the
rapporteur and have hence decided to vote in favour of this report.

Mário David (PPE), por escrito. − Voto a favor das medidas propostas
neste relatório pois entendo que a transparência tem que ser uma condição
fulcral para a realização dos objectivos gerais de todas as políticas, e ainda
mais das políticas de coesão.
A variabilidade da apresentação e as condições de acesso aos dados resultante
das evidentes diferenças entre Estados-Membros e Autoridades de Gestão na
interpretação dos requisitos mínimos da Iniciativa Europeia de Transparência
não permite uma comparação completa a nível da UE, pelo que acolho
positivamente a introdução de regras mais claras relativamente à divulgação
de informações sobre os beneficiários de fundos em regime de gestão
partilhada. A diminuição da carga burocrática, a simplificação dos processos
na obtenção dos fundos e um maior controlo da gestão financeira são passos
positivos.
Considero ainda positiva a proposta de bilinguismo no que respeita à
divulgação oficial pelos Estados-Membros da informação pública relativa ao
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processo de programação dos fundos.
Por último, entendo que a Comissão deve dar o exemplo dotando-se de
práticas que promovam a transparência. Concretamente, na questão do
financiamento de grandes projectos pela UE, onde não se compreende a razão
pela qual continua a aplicar padrões de transparência inferiores aos dos seus
pares, como o BEI ou o Banco Mundial.

Edite Estrela (S&D), por escrito. − Votei favoravelmente o relatório sobre a
transparência da política regional e do seu financiamento para garantir um
maior controlo sobre a forma como são utilizados os fundos públicos. Para
além dos actuais requisitos mínimos é urgente garantir que as listas de
beneficiários dos fundos estruturais publicadas no website da Comissão
incluam informações mais detalhadas em prol de uma maior transparência,
como, por exemplo, informações sobre a localização, resumos dos projectos
aprovados, tipos de apoio e uma descrição dos parceiros do projecto.

Diogo Feio (PPE), por escrito. − A política regional e os fundos de coesão
da União Europeia são fundamentais dentro do princípio de solidariedade
entre os Estados-Membros. É fundamental que as verbas afectadas às mesmas
sejam usadas de forma eficiente e focada, contribuindo para o
desenvolvimento das áreas a que se destinam. Uma maior responsabilidade
dos Estados-Membros, transparência na utilização destes fundos, e sanções
pela sua má gestão levará a uma maior redução dos desequilíbrios na União
Europeia.

José Manuel Fernandes (PPE), por escrito. − Considerando a dimensão e a
multiplicidade regional da Europa, assim como a importância da
credibilidade das instituições europeias, votei favoravelmente por entender
que a partilha de informação pública e a homogeneidade de procedimentos
são decisivos para assegurar a necessária transparência na execução e no
financiamento das políticas regionais, tendo em vista a coesão económica e
social e o reforço de uma Europa mais justa e equitativa. Sublinho ainda que
assegurar o cumprimento de regras comuns e a publicitação de informações
objectivas sobre investimentos públicos não deve implicar o aumento de
burocracia. Considero, aliás, ser importante reduzi-la para melhorar os
índices de transparência e a eficácia das políticas europeias.

Lorenzo Fontana (EFD), per iscritto. − Signor Presidente, onorevoli
colleghi, la trasparenza della politica regionale e il suo finanziamento sono
temi particolarmente delicati e di notevole interesse per il territorio che
rappresento.
Così come stabilito dalla politica di coesione 2007-2013, la Regione Veneto e
le altre regioni del nord e centro Italia rientrano nell'obiettivo 2
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"Competitività regionale e occupazione" al quale è destinato il 16% delle
risorse disponibili. La maggior parte delle risorse (83%) è destinata alle
regioni in ritardo di sviluppo e tra queste rientrano le regioni del
Mezzogiorno.
Concordo con il relatore nel ritenere che l'Iniziativa europea per la
trasparenza (IET) della Commissione debba essere accompagnata da
parametri di riferimento uguali per tutti, in modo da garantire un livello di
trasparenza omogeneo ed effettivo. Definendo il tipo di documentazione da
fornire, garantendo l'accesso a tale documentazione, soprattutto nel caso di
"grandi progetti", e creando un modello comune da rispettare, si potranno
evitare sprechi e gestioni poco trasparenti. La previsione di regole comuni
chiare e più dettagliate, che non comportino tuttavia un pregiudizio in termini
di efficienza amministrativa, premierà le regioni virtuose e penalizzerà quelle
che non definiscono con sufficiente precisione le proprie richieste e i propri
progetti.

Ian Hudghton (Verts/ALE), in writing. − The Tremopoulos report takes as
its starting point the idea that transparency is a prerequisite to achieving the
objectives of cohesion policy and I fully support calls for greater
transparency in regional policy. The report also calls for Member States to
fully involve regional and local authorities in implementing policies and I am
sure that when Scotland is independent, the Scottish government will fully
involve all Scotland's regions in these matters.

Juozas Imbrasas (EFD), raštu. − Informacijos apie ES lėšų gavėjus viešas
skelbimas yra Europos skaidrumo iniciatyvos pagrindas. Manau, kad
Finansiniame reglamente nustatytas reikalavimas valstybėms narėms teikti
informaciją apie tai, kaip leidžiamos pasidalijamuoju būdu valdomos ES
lėšos, ypač ex post skelbiant informaciją apie lėšų gavėjus yra
nepakankamas. Komisija apsiriboja tik bendro rekomendacinio viešam
duomenų skelbimui skirto standarto pasiūlymu ir ES informacijos viešu
paskelbimu Regioninės politikos generalinio direktorato tinklavietėje
pateikiant nuorodas į valstybių narių elektroninius adresus, kuriais skelbiami
reikalaujami duomenys apie Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos
fondo lėšų gavėjus. Kai minėti fondai naudojami vadovaujantis
pasidalijamojo valdymo principu, už tokias nuorodas ir jų turinį atsako tik
valstybės narės, o jose pateikiama vadovaujančių institucijų perduota
informacija. Dėl duomenų pateikimo ir naudojimosi duomenimis sąlygų
įvairovės yra neįmanoma atlikti palyginimo ES lygmeniu. Todėl pritariau EP
pateiktiems pasiūlymams užtikrinti, kad naudojantis valstybių narių duomenų
bazėmis būtų galima atlikti visapusę paiešką ir kad duomenų bazės būtų
suderintos siekiant palengvinti visos ES duomenų apžvalgą, renkamus
duomenis pateikti ir tvarkyti struktūrizuotai ir palyginamai siekiant užtikrinti,
kad juos būtų labai patogu naudoti. Šių pasiūlymų įgyvendinimas prisidėtų
prie Europos skaidrumo iniciatyvos.
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Jarosław Kalinowski (PPE), na piśmie. − Pozytywnie oceniam działania
Komisji i Parlamentu na rzecz przejrzystości polityki regionalnej i jej
finansowania. Jest to sektor, który pochłania „lwią część” unijnego budżetu,
zatem podatnicy mają prawo i powinni mieć nieograniczony dostęp do
wiedzy, jak zostają wykorzystane ich pieniądze.
Chciałbym wyrazić również nadzieję, iż podejmowane działania spowodują
tworzenie nowych regulacji, inspirowanych obserwacją publikowanych
danych, dzięki czemu procedury wdrażania staną się bardziej przejrzyste i
prostsze.

Petru Constantin Luhan (PPE), în scris. − Pentru a apropia mai mult
instituţiile şi organismele europene de cetăţenii pe care îi deservesc şi pentru
a evidenţia contribuţia acestora la coeziunea socială şi economică şi la
dezvoltarea durabilă a Europei, una dintre preocupările de bază ale Uniunii
Europene o reprezintă creşterea transparenţei sale.
Am votat în favoarea acestui raport deoarece susţin promovarea de către
Comisie a unei direcţii unitare, bine stabilite în ceea ce priveşte accesul la
informaţiile legate de beneficiarii fondurilor comunitare. În acest fel vom
elimina diferenţele privind modul în care statele membre publică aceste
informaţii. În acest mod vom putea obţine o imagine de ansamblu la nivel
european a datelor prezentate şi în acelaşi timp vom obţine un grad sporit de
credibilitate şi responsabilitate faţă de cetăţenii europeni.

Iosif Matula (PPE), în scris. − Am votat în favoarea acestui raport deoarece
consider deosebit de importantă necesitatea transparenţei politicilor regionale
în vederea creşterii accesului potenţialilor beneficiari la baza de informare a
Iniţiativei Europene pentru Transparenţă (IET). Consider că implicarea
autorităţilor locale şi regionale este esenţială în ceea ce priveşte transparenţa
politicilor regionale, ele având datoria de a îndeplini un dublu rol în acest
sens. Pe de o parte vor exploata avantajele IET prin facilitarea accesului cât
mai larg la această bază de informare a beneficiarilor fondurilor ceea ce ar
putea constitui exemple concrete de bune practici a finanţărilor regionale. În
acelaşi timp, autorităţile locale şi regionale vor avea rolul determinant de a
promova pe căi cât mai adecvate această bază de date pentru ca informaţiile
să ajungă cât mai facil la cetăţeni.
Totodată este necesară stabilirea unor sisteme de măsurare a gradului de
acces la baza de informare IET, pentru a avea o proiecţie cât mai clară a
nivelului de accesare a informaţiilor cuprinse în această bază de date.
Identificarea unui nivel redus de utilizare va impune autorităţilor care îl
gestionează de la nivel subsidiar să găsească metode mai eficiente de
promovare.
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Erminia Mazzoni (PPE), per iscritto. − La tracciabilità di beneficiari,
importi e progetti nell'ambito degli strumenti di regolamentazione dell'uso del
FESR, del FSE e del Fondo di coesione è indispensabile a garantire la
trasparenza della spesa. Un sistema trasparente valorizza gli investimenti e
riduce i costi. Tale importanza rende auspicabile l'irrigidimento delle
previsioni sanzionatorie in caso di violazione degli obblighi di
comunicazione e di pubblicità, la promozione di un più moderno e funzionale
sistema di rete tra le autorità di gestione, la definizione di una base comune
per uniformare i comportamenti dei singoli stati e il collegamento tra
pubblicità, controllo e auditing. Questa azione dovrebbe essere inserita nel
pacchetto di misure anticrisi. Analoga indicazione è stata fornita dal
Parlamento in occasione del voto su "Tutela degli interessi finanziari della
Comunità – lotta contro la frode – relazione annuale", considerando che
l'obbligo di procedure trasparenti previene i comportamenti scorretti.

Nuno Melo (PPE), por escrito. − A transparência na utilização dos fundos
comunitários, bem como a informação pública dos beneficiários dos Fundos
da UE, é essencial para a Iniciativa Europeia em matéria de Transparência
(IET). Tal divulgação permite aferir a forma como os dinheiros públicos são
utilizados, o que é essencial para a boa saúde da democracia e para a boa
gestão de recursos sempre limitados. No entanto, neste momento de crise em
que estamos, são necessários outros mecanismos que permitam uma ainda
maior transparência, nomeadamente a informação prévia, por parte da
Comissão, das decisões relativas ao financiamento de grandes projectos. É,
pois, essencial continuar a desenvolver todos os mecanismos disponíveis que
levem a uma cada vez maior transparência no que respeita a todos os
beneficiários dos Fundos da União Europeia. Daí o meu sentido de voto.

Miroslav Mikolášik (PPE) , písomne. − Zverejňovanie informácií
týkajúcich sa financovania projektov z európskych fondov jednoznačne
umožní verejnosti v členských štátoch zapojiť sa do diskusie o lepšom
využívaní verejných financií.
Zvýšenie transparentnosti si, podľa môjho názoru, vyžaduje zavedenie
jasných pravidiel týkajúcich sa zverejňovania informácií, čo však nesmie mať
za následok prílišné administratívne zaťaženie pre potenciálnych príjemcov,
ktorí už aj tak zápasia s komplikovanými administratívnymi požiadavkami.
Veľmi by som uvítal, aby zverejňovanie informácií k veľkým projektom na
internete bolo včasné a umožnilo priamy prístup k projektovej dokumentácii,
a to predovšetkým k hodnoteniu vplyvu na životné prostredie, ktorého
dôležitosť je subjektmi mnohokrát braná na ľahkú váhu alebo dokonca
obchádzaná. Občianska spoločnosť by teda mala mať možnosť na stránkach
Komisie zasielať svoje stanoviská a prispievať tak k demokratickej kontrole a
k zvýšeniu kvality projektov.
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Andreas Mölzer (NI), schriftlich. − Vor Jahren schon wurde die
Europäische Transparenzinitiative gestartet, die Fortschritte halten sich
jedoch in Grenzen. Die Offenlegung der Empfänger hat beispielsweise im
Bereich der Agrarförderungen zutage gebracht, dass die Fördermittel vielfach
an Großkonzerne, Königshäuser etc. gehen. Wenn die EU es mit der
Transparenz ernst meint, dann müsste dies auch bei den
Entscheidungsfindungen konsequent durchgeführt werden. Die
Transparenzinitiative besteht zum Großteil nach wie vor nur aus leeren
Worthülsen, deshalb habe ich mich der Stimme enthalten.

Franz Obermayr (NI), schriftlich. − Es ist wichtig und richtig, dass
Informationen darüber eingeholt werden, wie konkret öffentliche
Fördergelder vergeben werden und wer konkret davon profitiert. Dies darf
jedoch nicht zu übertrieben extensiven Kompetenzen der Kommission
führen, die so weit führen, dass die Mitgliedstaaten etwa nicht mehr die
Projekte und Partner selbst aussuchen können. Ich habe mich daher der
Stimmabgabe enthalten.

Wojciech Michał Olejniczak (S&D), na piśmie. − Przejrzystość finansowa
instytucji publicznych jest jednym z fundamentów współczesnej demokracji.
Obywatele muszą mieć wgląd w to, jak wydawane jest każde euro – wszak
pochodzi ono z płaconych przez nich podatków. Nie da się ukryć, że przyjęta
w 2005 roku przez Komisję Europejską europejska inicjatywa na rzecz
przejrzystości przynosi pierwsze efekty. Przyjmuję to z zadowoleniem. Z
drugiej strony wiele jest jeszcze do zrobienia. Ze smutkiem zauważam, że
standardy dotyczące przejrzystości obowiązujące w Komisji Europejskiej
przy realizowaniu polityki regionalnej są niższe niż w innych instytucjach, na
czele z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Nie ma żadnych powodów
przemawiających za utrzymaniem takiego stanu rzeczy. Podzielam zawarte w
rezolucji zadowolenie z postępu na polu społecznej kontroli nad
rozdzielaniem funduszy służących realizacji celów polityki regionalnej.
Wysoko oceniam również podkreślenie w rezolucji roli instytucji
społeczeństwa obywatelskiego w systemie programowania polityki
spójności. Wierzę, że rozwiązania proponowane w rezolucji przyczynią się
do zwiększenia skuteczności programów oraz legitymacji unijnej polityki
spójności. Uwzględniając te elementy, zdecydowałem się poprzeć tę
rezolucję.

Robert Rochefort (ALDE), par écrit. – J'ai voté en faveur du rapport de
Michail Tremopoulos, dont le texte comporte des dispositions visant à
améliorer l'efficacité et la transparence de la politique régionale européenne.
Afin d'offrir aux bénéficiaires potentiels des fonds structurels européens un
meilleur accès aux financements disponibles, il me semble nécessaire de
rendre moins lourdes les contraintes administratives liées aux demandes de
financement, ainsi que d'accroître la transparence des procédures d'accès aux
financements communautaires. C'est en rendant les règles et leur application
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plus claires et plus simples que l'on rendra ces financements européens plus
efficaces. Par ailleurs, il me parait indispensable de mieux informer les
citoyens sur les réalisations concrètes de l'Union européenne, notamment
celles liées à l'utilisation des fonds structurels. Je suis donc favorable à la
publication, par la Commission européenne, de plus d'informations à
destination de la population sur les grands projets, que ceux-ci soient achevés
ou en cours, dont la réalisation a été possible grâce à l'utilisation de ces fonds.

Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), in writing. − I want to salute and
congratulate my colleague in the Greek Greens, Michail Tremopoulos, for the
adoption today of his report on transparency and regional policy and its
funding. The result, 629 votes in favour and only 6 against, shows the great
job he has done on it.

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE), par écrit. – J'ai soutenu et voté le
rapport Tremopoulus qui invite la Commission européenne et les autorités de
gestion nationales à plus de transparence dans l'attribution et l'utilisation des
Fonds structurels. Il est important d'obtenir des données comparables sur
cette gestion des fonds au niveau européen pour que les porteurs de projets
ainsi que les citoyens puissent savoir quelles sont les priorités européennes en
matière de financement, quels acteurs ont déjà bénéficié de ces fonds,
comment ces fonds ont été utilisés, quelles sont les procédures et les
échéances des différents projets. Le but est ainsi de garantir une meilleure
visibilité des fonds pour les bénéficiaires potentiels et un meilleur contrôle de
leur utilisation. Cependant, il ne fallait pas tomber dans "l'excès" de
transparence, et surcharger les autorités de gestion et les porteurs de projets
de contraintes peu pertinentes, inefficaces et pénalisantes en matière
d'information. Ainsi, avec mes collègues de la majorité présidentielle de la
commission REGI, nous avons amendé le texte d'origine pour être sûrs que la
logique de transparence ne se fasse pas aux dépens de la logique de
simplification de la politique de cohésion. Car les deux grands défis à relever
pour cette politique sont justement sa simplicité et sa visibilité.

Nicole Sinclaire (NI), in writing. − I voted against this measure not because
I am against transparency, far from it; as one of only a few UK MEPs to have
audited accounts, I believe in stronger transparency. But this vote is typical of
the EU: pretending to be transparent and putting in place more bureaucracy at
taxpayers' expense. My constituents deserve better.

Nuno Teixeira (PPE), por escrito. − O presente relatório qualifica a
transparência do princípio director transversal no processo de programação e
de decisão da política de coesão e avança várias propostas de carácter técnico e
administrativo que se revelam úteis para uma maior eficácia no
desenvolvimento da política regional. O documento, que conta com o meu voto
favorável, visa, para além das questões da divulgação alargada de dados sobre
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os beneficiários e da necessária redução dos encargos administrativos e da
aceleração dos procedimentos, o tema da transparência na parceria entre as
regiões, os Estados-Membros e a União Europeia.
Com base nesta preocupação é incorporada, com base numa alteração por mim
assinada, uma referência à necessidade de uma prestação de informação mais
focada, mais regular e mais oportuna às organizações parceiras, nomeadamente
através de mais assistência técnica e acções de formação, o que se mostra
indubitavelmente útil para os parceiros das regiões mais distantes da União,
como é o caso das regiões ultraperiféricas.

Viktor Uspaskich (ALDE), raštu. − Gerbiami kolegos, norėčiau pabrėžti,
jog skaidrumas tokiai šaliai kaip mano, Lietuvai, yra labai svarbus. ES
fondai, kaip antai Struktūrinis fondas ir Sanglaudos fondas, padėjo
suformuoti Lietuvos ekonominę, socialinę ir aplinkosaugos plėtrą bei dar
ilgai ją formuos. Todėl svarbu, kad piliečiams būtų suteikta galimybė tapti
liudininkais ir daryti įtaką skirstant šiuos išteklius. Kad tai įvyktų, būtina, kad
dalyvautų visuomenė. Visuomenės dalyvavimas galėtų pasireikšti įvairiais
būdais sprendimų priėmimo procese – paskirstant ES fondų lėšas bei jas
įgyvendinant. Didesnis visuomenės dalyvavimas sumažintų korupcijos lygį
bei padidintų veiksmingesnį fondų lėšų panaudojimą, kuris itin svarbus tokiai
šaliai kaip Lietuva. Taip pat svarbu paviešinti ES fondų lėšų gavėjus. Tai
paskatintų diskusijas apie viešųjų pinigų panaudojimą valstybėje, kas vėlgi
yra vienas iš esminių funkcionuojančios demokratinės valstybės principų.
Taip pat norėčiau pabrėžti regioninių ir vietos institucijų dalyvavimo
būtinumą, o svarbiausia – paprastų piliečių. Pranešime yra keletas
pastebėjimų dėl visapusiškos internetinės platformos, kuri padėtų geriau
suvokti, apžvelgti esamus fondus Tai gera pradžia, bet turėtų būti daroma
daugiau, kad įtrauktų žmones iš skirtingų sluoksnių – turtingesnius ir
skurdžiau gyvenančius, iš didelių miestų ir mažų kaimelių. Pilietinė
visuomenė ir nevyriausybinės organizacijos taip pat galėtų padėti
skatindamos programų efektyvumą bei gerindamos jų atskaitingumą.

Kerstin Westphal (S&D), in writing. − On behalf of the S&D
Group, I want to express our general consent to this report. It is
important that the European Parliament fights for greater
transparency in regional policy, but we reject the so-called "naming
and shaming", as asked for in point 16 of this report. We certainly
agree to a tougher line on communication and information
requirements, but the goal of more transparency - which we also
support - should not be achieved by the wrong means. We are afraid
of having a "witch-hunt" when naming and shaming is carried out.
The European Commission should not be made a moral authority
which achieves group discipline by naming, shaming or blaming. We
also reject this approach as it could lead to a more complex situation
and non-implementation in the Member States. Despite this concern,
we agree – as stated above – with the general ideas of the report and
think it is very helpful.
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Regional policy

European Parliament voted for greater transparency
in regional policy funding
The European Parliament today adopted a report on transparency in regional policy
with 629 votes in favour and 6 against. Commenting on the result of the vote, the
rapporteur, Green MEP Michail Tremopoulos, said:
"European Parliament today has called for greater transparency in the funding
of regional policies. We need to get better and more information on the
beneficiaries of cohesion funding, if we want to ensure that the taxpayers'
money is well spent.
To improve transparency, member states must cooperate and deliver the
information on the use of the funds accurately and timely. Parliament also
urges auditors to take a tougher line on communication and information
requirements and not to be shy to use "naming and shaming" if necessary. In
confirmed cases of fraud, ultimately, fines should be imposed on the wrong
doers.
Member states themselves have to take care to fully involve the regional and
local authorities and other relevant partners in all phases of the cohesion
programming and implementation. The Commission should give more guidance
on how to put the partnership clause into practice under current programmes
and in future regulatory texts sufficiently binding rules on partnership should
be included.
The European Parliament not only asks improved transparency from the
Member States but also from the European Commission when it decides on the
funding of major projects."
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