
 

AD\1086029EL.doc  PE571.661v03-00 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
2014-2019  

 

Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 
 

2015/2154(DEC) 

26.1.2016 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 

προς την Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 

σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού 

προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2014, τμήμα 

III - Επιτροπή και εκτελεστικοί οργανισμοί 

(2015/2154(DEC)) 

Συντάκτης γνωμοδότησης: David Casa 

 



 

PE571.661v03-00 2/6 AD\1086029EL.doc 

EL 

PA_NonLeg 



 

AD\1086029EL.doc 3/6 PE571.661v03-00 

 EL 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Ελέγχου του 

Προϋπολογισμού , που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. σημειώνει με ανησυχία ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα πολιτικής 

«Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις» είναι 3,7% για το 2014, ποσοστό ελαφρώς 

υψηλότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος (3,1%)· τονίζει ότι αυτό συνιστά 

οπισθοδρόμηση όσον αφορά την επίτευξη ποσοστού σφάλματος χαμηλότερου από τον 

στόχο του 2%· 

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

αναλύει την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης υπό το πρίσμα της στρατηγικής 

«Ευρώπη 2020»· σημειώνει την παρατήρηση ότι η συνεισφορά του προϋπολογισμού της 

ΕΕ δεν προσδιορίζεται χωριστά στο πλαίσιο της επίτευξης των πρωταρχικών στόχων, 

όπως οι στόχοι για την απασχόληση και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού·  

3. εκφράζει, περαιτέρω, την ικανοποίησή του για τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

σύμφωνα με τις οποίες η στρατηγική «Ευρώπη 2020» και το ΠΔΠ πρέπει να 

ευθυγραμμιστούν καλύτερα και οι πολιτικοί στόχοι υψηλού επιπέδου πρέπει να 

μετατραπούν σε χρήσιμους επιχειρησιακούς στόχους, και τονίζει τη σημασία της 

εστίασης στις επιδόσεις και στα αποτελέσματα, καθώς και στην προστιθέμενη αξία, ιδίως 

στην περίπτωση πρωταρχικών στόχων που αφορούν την απασχόληση και τον κοινωνικό 

τομέα, όπου η Επιτροπή δεν έχει την αρμοδιότητα να δημιουργήσει ένα νομικά 

δεσμευτικό πλαίσιο· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει περαιτέρω δείκτες αποτελεσμάτων 

και συστήματα παρακολούθησης με σκοπό τη σύγκριση των αποτελεσμάτων με τους 

συμφωνηθέντες στόχους, την καλύτερη ενημέρωσή της κατά τον προσδιορισμό των 

μελλοντικών στόχων και την αύξηση της αποδοτικότητας των ενωσιακών δαπανών· 

4. σημειώνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο 

παρατυπιών στις περιπτώσεις των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) που 

συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»· υποστηρίζει την απάντηση της 

Επιτροπής ότι η συμμετοχή των ΜΜΕ στο πρόγραμμα είναι ζωτικής σημασίας για τη 

δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης και σημειώνει ότι οι διοικητικοί κανόνες για τις 

ΜΜΕ απλουστεύτηκαν· τονίζει ότι η περαιτέρω απλούστευση των κανόνων αναμένεται 

ότι θα οδηγήσει σε αυξημένη συμμετοχή των ΜΜΕ·  τονίζει τη σημασία της δημιουργίας 

βιώσιμων θέσεων εργασίας μέσω των ΜΜΕ· 

5. σημειώνει ότι οι ΜΜΕ αποτελούν τους μεγαλύτερους φορείς δημιουργίας θέσεων 

εργασίας και θεωρεί ότι μπορούν να καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες ώστε να 

αυξηθεί η συμμετοχή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή 

να θεσπίσει περαιτέρω μέτρα που θα ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ, 

μεταξύ άλλων με την εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις»· 

6. σημειώνει ότι ο άυλος χαρακτήρας των επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο, η 

ποικιλομορφία των δραστηριοτήτων και η συμμετοχή πολλών, συχνά μικρής κλίμακας, 

εταίρων στην υλοποίηση των έργων εξακολουθούν να αποτελούν τους βασικούς 
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κινδύνους όσον αφορά την κανονικότητα των δαπανών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου (ΕΚΤ)· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει το έργο της λαμβάνοντας ειδικά μέτρα 

μετριασμού, συμπεριλαμβανομένων τόσο προληπτικών όσο και διορθωτικών μέτρων· 

7. εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 17/2015 του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τον αναπροσανατολισμό της χρηματοδότησης του ΕΚΤ 

κατά την περίοδο 2012-2014· θεωρεί ότι οι περαιτέρω ενέργειες για τη χάραξη πολιτικής 

βάσει αποτελεσμάτων είναι ζωτικής σημασίας για την εξασφάλιση χρηστής 

δημοσιονομικής λογοδοσίας και για την αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων· 

8. εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι τα υψηλότερα ποσοστά σφάλματος, καθώς και οι 

αναστολές και διακοπές, ενδέχεται να επηρεάσουν την επιτυχή ολοκλήρωση των 

προγραμμάτων 2007-2013· 

9. θεωρεί ότι η προώθηση της ευρύτερης χρήσης απλουστευμένων επιλογών απόδοσης 

δαπανών μπορεί να οδηγήσει στη μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους 

δικαιούχους, σε λιγότερα σφάλματα και σε μεγαλύτερη εστίαση στην απόδοση και στα 

αποτελέσματα· επισημαίνει, ωστόσο, ότι οι ΑΕΑΔ πρέπει να εφαρμόζονται σε 

περιβάλλον νομικής ασφάλειας και εμπιστοσύνης και να συνοδεύονται από αξιολόγηση 

των οφελών και πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων σε όλα τα επίπεδα· 

τονίζει ότι οι ΑΕΑΔ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν επιλογή που έχουν στη 

διάθεσή τους τα κράτη μέλη· 

10. εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη μέλη πρέπει να αποφεύγουν τις περαιτέρω επιπλοκές 

που προκαλούν οι κανόνες και οι απαιτήσεις που συνδέονται με την εφαρμογή του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, οι οποίες επιφέρουν πρόσθετο διοικητικό φόρτο στους 

δικαιούχους και αυξάνουν τον κίνδυνο σφαλμάτων· 

11. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι από τις 178 πράξεις που εξετάστηκαν από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο στον τομέα πολιτικής «Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις», 

οι 62 (34,8%) περιείχαν σφάλματα, εκ των οποίων οι 12 (6,7%) αφορούσαν προσοτικώς 

προσδιορίσιμα σφάλματα άνω του 20%· παροτρύνει την Επιτροπή να υλοποιήσει 

διορθωτικά μέτρα και να εφαρμόσει αυστηρές διαδικασίες προκειμένου να μειωθεί ο 

κίνδυνος παρατυπιών σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, και να παρακολουθήσει τις 

περιπτώσεις μη επιλέξιμων δαπανών που εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο· 

12. εκφράζει τη λύπη του διότι ο αριθμός των προγραμμάτων του ΕΚΤ με ποσοστό 

σφάλματος άνω του 5% αυξήθηκε από 18,8%, το 2013, σε 22,9%, το 2014, και ο όγκος 

των πληρωμών που επηρεάστηκαν από τα ποσοστά αυτά σημείωσε κατακόρυφη αύξηση 

από 11,2% σε 25,2%· 

13. εφιστά την προσοχή στην επαναλαμβανόμενη παρατήρηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι 

το ποσοστό σφάλματος θα ήταν χαμηλότερο εάν οι εθνικές αρχές είχαν αξιοποιήσει 

καλύτερα τις διαθέσιμες πληροφορίες πριν από την αποστολή των αιτήσεων πληρωμής 

στην Επιτροπή· στο πλαίσιο αυτό, εμμένει στην άποψη ότι τα κράτη μέλη και οι εθνικές 

αρχές πρέπει να διενεργούν καλύτερους ελέγχους και να αποφεύγουν να ζητούν 

επιστροφή εσφαλμένων δαπανών· 

14. προτρέπει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το εργαλείο αξιολόγησης κινδύνων Arachne 

και ενθαρρύνει την Επιτροπή να συνεχίσει να παρέχει στα κράτη μέλη τις σχετικές 
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κατευθυντήριες γραμμές και τεχνική βοήθεια για την ορθή εφαρμογή των απαιτήσεων 

διαχείρισης και ελέγχου για την περίοδο 2014-2020· εμμένει στην άποψη ότι η Επιτροπή 

θα πρέπει να ενισχύσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών· 

15. καλεί την Επιτροπή να ακολουθήσει τις συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η εκτέλεση του προϋπολογισμού της Ένωσης συμβάλλει 

στην επίτευξη των πρωταρχικών στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την 

απασχόληση και τον κοινωνικό τομέα· στο πλαίσιο αυτό αναμένει από την Επιτροπή και 

τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν καλύτερους δείκτες και να βελτιώσουν την υποβολή 

εκθέσεων σχετικά με τα επιτευχθέντα αποτελέσματα για την περίοδο 2014-2020· 

16. συνταυτίζεται με τη σύσταση του Ελεγκτικού Συνεδρίου που ζητεί από τα κράτη μέλη να 

εξασφαλίζουν την έγκαιρη επιστροφή των δαπανών στους δικαιούχους, τηρώντας 

αυστηρά τις προθεσμίες που προβλέπουν οι κανονισμοί.  
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