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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Προϋπολογισμών καλεί την Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός 

της τις ακόλουθες προτάσεις: 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι 16 εκατομμύρια νέοι εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 

κατάρτισης έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα «Εγγυήσεις για τη νεολαία» και ότι η 

Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (ΠΑΝ) έχει συνδράμει απευθείας 

περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια νέους στην ΕΕ· επισημαίνει ότι απαράδεκτα 

υψηλά ποσοστά νέων (16,6 % στην ΕΕ28 και 18,7 % στη ζώνη του ευρώ,) παραμένουν 

άνεργοι· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεργία των νέων στην ΕΕ μειώθηκε από 23,7 % το 2014 σε 

κάτω από 17 % το δεύτερο τρίμηνο του 2017, με πάνω από 1,8 εκατομμύρια λιγότερους 

νέους ανέργους και πάνω από 1 εκατομμύριο λιγότερους νέους εκτός απασχόλησης, 

εκπαίδευσης ή κατάρτισης· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΠΑΝ είχε ως αποτέλεσμα να εγκρίνουν τα κράτη μέλη 

περισσότερα από 132 μέτρα ενίσχυσης της αγοράς εργασίας ειδικά για τους νέους· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 75 % του συνολικού προϋπολογισμού της ΠΑΝ έχει 

δεσμευτεί και ότι το 19 % έχει ήδη επενδυθεί από τα κράτη μέλη, γεγονός που σημαίνει 

ότι η ΠΑΝ έχει το υψηλότερο ποσοστό εκτέλεσης του προϋπολογισμού μεταξύ των 

ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων· 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετές εκθέσεις αναφερόμενες στην υλοποίηση της ΠΑΝ 

δείχνουν ότι, παρά τις ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια της χρηματοδότησης και τις 

εκτιμήσεις της συνολικής απαιτούμενης επένδυσης, τα διαθέσιμα κονδύλια 

επικεντρώνονται επιτυχώς στην τοπική ζήτηση, μέσω της στόχευσης συγκεκριμένων 

περιφερειών και ομάδων δικαιούχων· 

1. αναγνωρίζει ότι οι επενδύσεις του προϋπολογισμού της ΕΕ που απορροφήθηκαν μέσω 

της ΠΑΝ έχουν επιτύχει θετικά αποτελέσματα και έχουν επιταχύνει την επέκταση της 

αγοράς εργασίας για τους νέους ανθρώπους· θεωρεί ότι η ΠΑΝ συνιστά σαφή 

ενωσιακή προστιθέμενη αξία, καθώς πολλά προγράμματα απασχόλησης των νέων δεν 

θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί χωρίς τη δέσμευση της ΕΕ·  

2. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κονδύλια που προορίζονταν αρχικά για την ΠΑΝ στο 

πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2014-2020 ανέρχονταν σε 6,4 

δισεκατομμύρια EUR, εκ των οποίων τα 3,2 δισεκατομμύρια EUR προέρχονταν από 

ειδική γραμμή του προϋπολογισμού και τα υπόλοιπα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 

Ταμείο (ΕΚΤ)· υπενθυμίζει ότι, λόγω της επείγουσας ανάγκης να αντιμετωπιστεί η 

ανεργία των νέων, είχε αποφασιστεί η εμπροσθοβαρής εκταμίευση ολόκληρου του 

ποσού κατά την περίοδο 2014-2015· 

3. λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης του ΠΔΠ, 

εγκρίθηκαν, σε πολιτικό επίπεδο, πρόσθετα κονδύλια ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων EUR 

για την ΠΑΝ για την περίοδο 2017-2020, τα οποία πρέπει να συμπληρωθούν με 

αντίστοιχο ποσό από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· επισημαίνει εντούτοις ότι τα 
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τελικά κονδύλια για το πρόγραμμα θα καθοριστούν κατά τη διάρκεια των επικείμενων 

ετήσιων διαδικασιών του προϋπολογισμού· 

4. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, μετά από επίμονη παράκληση του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το αποτέλεσμα της συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό 

της ΕΕ του 2018 ήταν να αυξηθεί το αρχικά προτεινόμενο ειδικό κονδύλιο για την 

ΠΑΝ κατά 116.7 εκατ. ευρώ σε νέες πιστώσεις, με αποτέλεσμα το συνολικό ποσό του 

για το 2018 να ανέρθει σε 350 εκατομμύρια EUR· σημειώνει τη μονομερή δέσμευση 

της Επιτροπής ότι θα προτείνει, μέσω διορθωτικού προϋπολογισμού, μια περαιτέρω 

αύξηση της χρηματοδότησης της ΠΑΝ, εφόσον η ικανότητα απορρόφησης της ΠΑΝ 

επιτρέψει μια αύξηση· 

5. εκτιμά ότι ο συνολικός προϋπολογισμός της ΠΑΝ είναι κατώτερος της πραγματικής 

ζήτησης και των πόρων που απαιτούνται για να επιτύχει το πρόγραμμα τους στόχους 

του· υπενθυμίζει ότι, κατά μέσο όρο, έχει βοηθηθεί μόνο το 42 % των νέων εκτός 

απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, ποσοστό που πέφτει κάτω από το 20 % σε 

ορισμένα κράτη μέλη· ζητεί, ως εκ τούτου, να αυξηθούν σημαντικά οι πιστώσεις για 

την ΠΑΝ στο πλαίσιο του επόμενου ΠΔΠ, και τα κράτη μέλη να προβλέψουν μέσα για 

την απασχόληση των νέων στο πλαίσιο των εθνικών προϋπολογισμών τους· θεωρεί ότι 

η ΠΑΝ συμπληρώνει τα εθνικά συστήματα και πιστεύει ότι θα πρέπει να συνοδευθεί 

από μέτρα υπέρ της ανάπτυξης και από συγκεκριμένες δραστηριότητες στα κράτη 

μέλη· 

6. θεωρεί ότι, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο ποιοτικής και 

αποτελεσματικής μαθητείας, ούτως ώστε να ενισχυθεί η καταπολέμηση της ανεργίας 

των νέων, τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν κατά πιο στοχευμένο 

τρόπο για τη χρηματοδότηση κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

(ΕΕΚ), και για οιαδήποτε άλλη ενέργεια προς στήριξη της μαθητείας· θεωρεί ότι, 

ανάλογα με το περιφερειακό επίπεδο ανάπτυξης, η στήριξη αυτή θα πρέπει να 

αντανακλάται σαφέστερα στις επενδυτικές προτεραιότητες του ΕΚΤ (για την αμοιβή 

της εργασίας και την κάλυψη της κοινωνικής ασφάλισης του μαθητευομένου), καθώς 

και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά την παροχή 

υποδομών και εξοπλισμού για τα κέντρα ΕΕΚ· 

7. καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει για τη συνεκτικότητα των επενδύσεων στην 

απασχόληση των νέων ενθαρρύνοντας τη συνέργεια μεταξύ των διαθέσιμων πηγών και 

καθορίζοντας ομογενείς κανόνες που θα παρουσιαστούν σ’ ένα εξαντλητικό εγχειρίδιο 

με σκοπό να εξασφαλιστεί μεγαλύτερος αντίκτυπος, σημαντικότερες συνέργειες, 

βελτιωμένη αποτελεσματικότητα και απλοποίηση στην πράξη· υπενθυμίζει την 

προτεραιότητα που έχει η μείωση του διοικητικού φόρτου για τις διαχειριστικές αρχές· 

τονίζει τη σημασία των ανά χώρα εκθέσεων σχετικά με τη χρηματοδότηση των 

προγραμμάτων εγγυήσεων για τη νεολαία στο πλαίσιο των οποίων παρακολουθούνται 

επίσης οι συνέργειες μεταξύ των εθνικών προϋπολογισμών και του προϋπολογισμού 

της ΕΕ, καθώς και την ανάγκη καλύτερου συντονισμού και στενότερης συνεργασίας 

μεταξύ των βασικών ενδιαφερόμενων που συμμετέχουν στη διαδικασία· 

8. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει τον σχεδιασμό των επενδύσεων για την απασχόληση 

των νέων κατά την περίοδο μετά το 2020 κάνοντας πλήρη χρήση της προσέγγισης που 

εφαρμόστηκε στον προγραμματισμό των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 
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ταμείων, όπου η χρηματοδότηση υπόκειται σε ολοκληρωμένο προκαταρκτικό 

σχεδιασμό και σε εκ των προτέρων εκτίμηση, και ακολούθως στη σύναψη συμφωνιών 

εταιρικής σχέσης· θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση αυξάνει τον αντίκτυπο του 

προϋπολογισμού της ΕΕ· επισημαίνει την επιτυχή υλοποίηση της ΠΑΝ σε κράτη μέλη 

με ειδικά επιχειρησιακά προγράμματα και με σημαντικές συνεισφορές από τους 

εθνικούς και περιφερειακούς προϋπολογισμούς· 

9. θεωρεί ότι η χρηματοδότηση της απασχόλησης των νέων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται διατηρώντας τη σωστή ισορροπία μεταξύ χρηματοδοτικών μέσων και 

μη επιστρεπτέων συνεισφορών· 

10. καλεί επιπλέον την Επιτροπή να σχεδιάσει εκ νέου το σημερινό μηχανισμό 

αξιολόγησης με έμφαση σε ενοποιημένα κριτήρια αποτελέσματος και σε ελέγχους 

επιδόσεων κατά τη διαδικασία υποβολής ετήσιων και τελικών εκθέσεων, προκειμένου 

να παρακολουθηθεί ο αντίκτυπος του προϋπολογισμού της ΕΕ με στόχο τη βελτίωση· 

ζητεί να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ δείκτες, όπως το ποσοστό των συμμετεχόντων 

στην ΠΑΝ που εισέρχονται στην πρωτογενή αγορά εργασίας χάρις σε 

χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ παρεμβάσεις· 

11. τονίζει, ωστόσο, ότι η μεταρρύθμιση του σχεδιασμού και της διαδικασίας υποβολής 

εκθέσεων δεν θα πρέπει να καθυστερήσει την εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν θα 

πρέπει να αυξήσει υπερβολικά το διοικητικό φόρτο για τις διαχειριστικές αρχές και 

ιδίως όχι για τους τελικούς δικαιούχους· 

12. αναγνωρίζει ότι ο υφιστάμενος διοικητικός φόρτος υπονομεύει την επενδυτική ικανότητα 

του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως σε περίπτωση μέσων με συντομότερες περιόδους 

υλοποίησης, όπως η ΠΑΝ· ζητεί, ως εκ τούτου, να εξορθολογιστούν οι διαδικασίες 

διαγωνισμού με έμφαση στην ταχύτερη προετοιμασία των προσφορών και σε 

συντομότερες διαδικασίες προσφυγών κατά αποφάσεων· επισημαίνει τις θετικές 

επιπτώσεις της χρήσης απλουστευμένων επιλογών κόστους στις δαπάνες της ΠΑΝ· ζητεί 

να εφαρμόζονται σε όλη την ΕΕ απλουστευμένες επιλογές κόστους σε σχέδια σχετικά με 

την ΠΑΝ, ούτως ώστε να μειωθεί σημαντικά η γραφειοκρατία και να επιταχυνθεί η 

εκτέλεση του προϋπολογισμού·  
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