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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις 
ακόλουθες προτάσεις:

Συστάσεις

1. επισημαίνει ότι η πολιτική συνοχής πρέπει να συντελέσει στη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισορροπιών εντός της ΕΕ και στην οικονομική και κοινωνική 
σύγκλιση, σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και ιδιαίτερα τους 
στόχους στους τομείς της εκπαίδευσης, της απασχόλησης και της καταπολέμησης της 
φτώχειας· 

2. εκτιμά ότι ο απολογισμός της πολιτικής συνοχής, ιδίως σε κοινωνικό επίπεδο, και ο 
αντίκτυπος της κρίσης επιβάλλουν να υπάρξει κατά τον δημοσιονομικό προγραμματισμό 
η δέουσα ευελιξία όσον αφορά τον επαναπρογραμματισμό ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
στην ΕΕ να ασκήσει αντικυκλική πολιτική·

3. επιμένει ότι στο νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να διατεθούν επαρκή 
κονδύλια για να δυνηθεί η ΕΕ να διατηρήσει την αξιοπιστία της έναντι των πολιτών της 
και να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»·

4. υπογραμμίζει ότι λόγω της παρούσας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, το πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο πρέπει να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις επενδύσεις που ευνοούν 
την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας αλλά, κυρίως, πρέπει να αποδείξει την 
προστιθέμενη αξία του στην αντιμετώπιση των διαρθρωτικών προκλήσεων, ενώπιον των 
οποίων ευρίσκονται τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα δε της ανεργίας και της φτώχειας·

5. τονίζει ότι το νέο πλαίσιο και τα νέα δημοσιονομικά μέσα πρέπει να αποκαταστήσουν την 
εμπιστοσύνη των πολιτών στο ευρωπαϊκό σχέδιο με την ενσωμάτωση του άρθρου 9 της 
Συνθήκης σχετικά με την «οριζόντια κοινωνική ρήτρα», με στόχο την προαγωγή υψηλού 
επιπέδου απασχόλησης, τη διασφάλιση επαρκούς κοινωνικής προστασίας, την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση υψηλού επιπέδου 
εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της υγείας·

6. επιμένει ότι τουλάχιστον το 25% του δημοσιονομικού κονδυλίου που προβλέπεται για την 
πολιτική συνοχής πρέπει να διατεθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), 
προκειμένου να τονωθεί η απασχολησιμότητα και να ενθαρρυνθούν οι κοινωνικές 
επενδύσεις·

7. προτείνει να αναδιατίθενται οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων, οι οποίες δεν έχουν 
εκκαθαριστεί από τα κράτη μέλη εντός περιόδου άνω των δύο ετών, σε άλλα 
προγράμματα και/ή κοινωνικές δράσεις της Ένωσης·

8. τονίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η διοικητική ικανότητα των αρχών που είναι 
αρμόδιες για την εφαρμογή της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να βελτιωθεί η 
διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και να επηρεαστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η 
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ικανότητα διακυβέρνησης των κρατικών αρχών· υποστηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής 
προς την κατεύθυνση αυτή·

9. επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής και τονίζει την ανάγκη να διατεθεί τουλάχιστον το 
20 % του ΕΚΤ στην «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την καταπολέμηση της 
φτώχειας»·

10. έχει την σταθερή πεποίθηση ότι οι κυρώσεις οι συνδεόμενες με την τήρηση όρων 
μακροοικονομικής πολιτικής, οι οποίες προτείνονται στο πλαίσιο των διαρθρωτικών 
ταμείων, είναι αντίθετες προς τη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης της ΕΕ· ζητεί να 
καταργηθεί η σύνδεση της πρόσβασης σε πόρους από την τήρηση όρων 
μακροοικονομικής πολιτικής·

11. πιστεύει ακράδαντα ότι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την 
κοινωνική καινοτομία διαδραματίζει ουσιώδη ρόλο στην στήριξη της ανάπτυξης και του 
συντονισμού των κοινωνικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη διευκόλυνση της 
πρόσβασης στη μικροπίστωση και στην ενθάρρυνση της κινητικότητας των εργαζομένων 
σε διασυνοριακό επίπεδο· τονίζει, λαμβανομένων υπόψη των προκλήσεων της 
δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της καταπολέμησης της ανεργίας και της φτώχειας, 
ότι πρέπει να αυξηθεί κατά 5% το δημοσιονομικό κονδύλιο του προγράμματος, σύμφωνα 
με το ψήφισμά του της 8ης Ιουνίου 2011 με τίτλο «Επένδυση στο μέλλον: ένα νέο 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) για μια ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη 
χωρίς αποκλεισμούς»·

12. ζητεί να αναγνωρίζεται στο νέο πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό η δραματική 
κατάσταση των νέων στην αγορά εργασίας· προτείνει, επομένως, να δημιουργηθεί στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική καινοτομία ένα 
κεφάλαιο «Πρωτοβουλία για τους νέους» που θα διαθέτει δικό του δημοσιονομικό 
κονδύλιο 150 εκατ. ευρώ·

13. υπενθυμίζει τον βασικό ρόλο του Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) 
στην καταπολέμηση των αρνητικών αποτελεσμάτων της παγκοσμιοποίησης, των 
βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων και μιας απροσδόκητης κρίσης· αναγνωρίζει την 
προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ ως μέσου ταχείας παρέμβασης στην κρίση προκειμένου να 
βοηθηθούν οι εργαζόμενοι που έχασαν την εργασία τους να επανενταχθούν στην αγορά 
εργασίας· επιμένει στη συνέχιση και αναβάθμιση του ΕΤΠ μετά το 2014 ως μέσου στο 
οποίο θα έχουν πρόσβαση επί ίσοις όροις όλες οι κατηγορίες των εργαζομένων· τονίζει 
την ανάγκη να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν το ΕΤΠ για να επιτύχουν 
τους στόχους της Στρατηγικής «ΕΕ 2020», να διαχειριστούν την αναδιάρθρωση και να 
ευνοήσουν νέες δεξιότητες σε σχέση, μεταξύ άλλων, με νέες και βιώσιμες θέσεις 
απασχόλησης υψηλής ποιότητας· τονίζει επίσης την ανάγκη μιας απλοποιημένης και 
ταχύτερης διαδικασίας για την πληρωμή των ενισχύσεων·

14. τονίζει ότι η υλοποίηση προγράμματος για τα πλέον άπορα άτομα θα βελτιώσει την 
κατάσταση των απόρων στην Ευρώπη, ιδιαίτερη δε έμφαση πρέπει να δοθεί, μεταξύ 
άλλων, στην επισιτιστική ένδεια· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να 
παρουσιάσει εγκαίρως σχετική νομοθετική πρόταση για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της 
στήριξης ενός τέτοιου προγράμματος μετά το 2014 επί νέας νομικής βάσης με αυτόνομο 
χρηματοδοτικό κονδύλιο (πέραν του 20% του ΕΚΤ που προβλέπεται για την προώθηση 
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της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας), ιδιαίτερη δε έμφαση 
πρέπει να δοθεί στην διευκόλυνση των οργανώσεων που στηρίζουν τα πλέον άπορα 
άτομα και στην αντιμετώπιση του διαρθρωτικού προβλήματος της επισιτιστικής ένδειας·

15. επιμένει στη σπουδαιότητα των συμβάσεων εταιρικής σχέσης και στην ανάγκη 
αποτελεσματικής εκπροσώπησης και συμμετοχής των βουλευτών του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ως παρατηρητών στις επιτροπές παρακολούθησης·

16. επισημαίνει ότι είναι σημαντική η στενή συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην 
εφαρμογή των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων για να εξασφαλίζεται η καλύτερη 
δυνατή εκτέλεση του προϋπολογισμού της πολιτικής συνοχής·

17. επισημαίνει ότι οι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να βασίζονται σε αντικειμενικά, 
εμπεριστατωμένα και αξιόπιστα δεδομένα και αναλύσεις· επιμένει στην ανάγκη επαρκούς 
χρηματοδότησης των οργανισμών της ΕΕ ώστε να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά 
τους και να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των οργάνων από τα οποία εξαρτώνται.
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Τροποποιήσεις 

Τροποποίηση 1

Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση 
Παράγραφος 13 – περίπτωση 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου για 
την Εξισορρόπηση της Παγκοσμιοποίησης
είναι η παροχή συμπληρωματικής στήριξης 
στους εργαζόμενους που πλήττονται από 
τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
πρακτικές, ώστε να βοηθήσει την 
επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, και 
επίσης στους γεωργούς που πλήττονται 
από τις αρνητικές συνέπειες της 
παγκοσμιοποίησης.

13. Στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου
Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση είναι 
η παροχή συμπληρωματικής στήριξης 
στους εργαζόμενους που πλήττονται από 
τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών στις παγκόσμιες εμπορικές 
πρακτικές λόγω της παγκοσμιοποίησης ή 
αυτών που πλήττονται από τις συνέπειες 
των βιομηχανικών αναδιαρθρώσεων ή 
από σοβαρές διαταραχές που 
προκλήθηκαν από απροσδόκητη κρίση, 
ώστε να βοηθήσει την επανένταξή τους 
στην αγορά εργασίας.

Τροποποίηση 2

Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση
Παράγραφος 13 – περίπτωση 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το 
μέγιστο ετήσιο ποσό των 429 εκατ. EUR 
(σε τιμές του 2011). 

Tο ετήσιο ύψος του αποθεματικού 
ορίζεται σε 500 εκατ. ευρώ (τιμές 2011) 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως το έτος 
ν+1 σύμφωνα με τον δημοσιονομικό 
κανονισμό. Tο αποθεματικό εγγράφεται 
στον γενικό προϋπολογισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρόβλεψη.

Τροποποίηση 3

Σχέδιο διοργανικής συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
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και της Επιτροπής για τη συνεργασία σε δημοσιονομικά θέματα και τη χρηστή 
δημοσιονομική διαχείριση
Παράγραφος 13 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροποποίηση

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής 
της για απόφαση κινητοποίησης του 
Ταμείου, η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο 
σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής πρόταση μεταφοράς 
στις αντίστοιχες γραμμές του 
προϋπολογισμού. Στην περίπτωση 
διαφωνίας κινείται διαδικασία τριμερών 
συσκέψεων.

Ταυτόχρονα με την υποβολή της πρότασής 
της για απόφαση κινητοποίησης του 
Ταμείου, η Επιτροπή υποβάλλει στα δύο 
σκέλη της αρμόδιας για τον 
προϋπολογισμό αρχής πρόταση μεταφοράς 
στις αντίστοιχες γραμμές του 
προϋπολογισμού, καθώς οι πόροι που 
προέρχονται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο κατά κανόνα δεν 
μεταφέρονται. Στην περίπτωση διαφωνίας 
κινείται διαδικασία τριμερών συσκέψεων.
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