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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 

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

ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

1. υπενθυμίζει ότι η ανάπτυξη της οικονομίας αποτελεί κλειδί για περισσότερες θέσεις 

απασχόλησης και αυξημένη ευημερία και ότι είναι απαραίτητο τα διαρθρωτικά ταμεία να 

προσανατολιστούν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα προς την προώθηση της 

ανάπτυξης της οικονομίας· 

2. σημειώνει την συνολική ετήσια αύξηση που προτείνεται από την Επιτροπή στις πιστώσεις 

του Τομέα 1 – Έξυπνη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (+2,5 % πιστώσεις ανάληψης 

υποχρεώσεων και +18,3 % σε πιστώσεις πληρωμών)· σημειώνει επιπλέον τις αναλογικά 

υψηλότερες αυξήσεις στον Τομέα 1β – Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή (+2,4 

% πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και +25,7 % σε πιστώσεις πληρωμών)· 

3. επισημαίνει ότι ο προϋπολογισμός του 2018 καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην προσπάθεια της ΕΕ να συμβάλει στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης 

στην Ένωση, 

4. υπενθυμίζει ότι τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν πολύ υψηλά στην Ένωση και 

ότι η κατάσταση των άνεργων νέων και μάλιστα όσων βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης, 

απασχόλησης ή κατάρτισης, είναι ιδιαίτερα ανησυχητική· τονίζει ότι, προκειμένου να 

αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα, είναι ύψιστης σημασίας να εξασφαλιστεί η επαρκής και 

έγκαιρη χρηματοδότηση των προγραμμάτων «Εγγυήσεις για τη νεολαία» μέσω της 

Πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων (YEI) και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 

Ταμείου· 

5. υπενθυμίζει τη μεγάλη σημασία της εξασφάλισης χρηματοδότησης ύψους 700 

εκατομμυρίων EUR τουλάχιστον για την ΥΕΙ κατά την περίοδο 2018-2020, όπως 

συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσμης αναθεώρησης του ΠΔΠ, ποσού που 

πρέπει να διαμοιρασθεί μεταξύ 2018, 2019 και 2020 σε 3 ισόποσες δόσεις ύψους 233,33 

εκατομμυρίων EUR, σύμφωνα με το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2018· ζητεί επίσης να 

διατεθούν επαρκείς πιστώσεις πληρωμών προκειμένου να διασφαλισθεί η δέουσα 

εφαρμογή της ΥΕΙ·  

6. δίνει έμφαση στη σημασία της επαρκούς χρηματοδότησης και της ορθής δημοσιονομικής 

διαχείρισης των προγραμμάτων εντός του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-

2020, τα οποία στοχεύουν στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της φτώχειας και του 

κοινωνικού αποκλεισμού, όπως είναι η ΥΕΙ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 

Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ), οι διάφοροι άξονες του Προγράμματος για την απασχόληση 

και την κοινωνική καινοτομία (EaSI) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 

Απόρους (ΤΕΒΑ)· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις αυξήσεις που προτείνονται για 

το ΕΤΠ (+2 % σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων) και ΤΕΒΑ (+1,9 % σε πιστώσεις 

ανάληψης υποχρεώσεων)· 

7. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη χρηματοδότηση ύψους 72,8 εκατομμυρίων EUR 

που προτείνει η Επιτροπή για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (οι πιστώσεις πρέπει να 
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εγγραφούν σε αποθεματικό έως ότου εγκριθεί η βασική πράξη από τον νομοθέτη), με 2,5 

εκατομμύρια EUR να διατίθενται εντός του 2018 από τον άξονα PROGRESS του 

προγράμματος EaSI. 

 


