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Τροπολογία 1
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που το 
Ελεγκτικό Συνέδριο συνέχισε να αξιολογεί 
τον τομέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων μέσω ενός 
δείγματος αποτελούμενου από μεγάλο 
αριθμό συναλλαγών· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του όσον αφορά την αύξηση 
του ποσοστού σφάλματος σε αυτόν τον 
τομέα πολιτικής, το οποίο το 2012 
αντιστοιχούσε σε 3,2% σχέση με 2,2% το 
προηγούμενο έτος· επισημαίνει ότι αυτό το 
ποσοστό σφάλματος ήταν παρόλα αυτά το 
χαμηλότερο ανάμεσα σε όλους τους τομείς 
πολιτικής·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του που το 
Ελεγκτικό Συνέδριο συνέχισε να αξιολογεί 
τον τομέα της απασχόλησης και των 
κοινωνικών υποθέσεων μέσω ενός 
δείγματος αποτελούμενου από μεγάλο 
αριθμό συναλλαγών· εκφράζει την 
αποδοκιμασία του όσον αφορά την αύξηση 
του ποσοστού σφάλματος σε αυτόν τον 
τομέα πολιτικής, το οποίο το 2012 
αντιστοιχούσε σε 3,2% σχέση με 2,2% το 
προηγούμενο έτος· επισημαίνει ότι αυτό το 
ποσοστό σφάλματος ήταν παρόλα αυτά το 
χαμηλότερο ανάμεσα σε όλους τους τομείς 
πολιτικής· ζητεί δε από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο να αξιολογήσει και τις θέσεις 
του προϋπολογισμού με λιγότερες 
πιστώσεις  στον τομέα της απασχόλησης 
και των κοινωνικών υποθέσεων·
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Τροπολογία 2
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6. επισημαίνει τις παρατηρήσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα 
οφέλη της χρησιμοποίησης επιλογών 
απλουστευμένου κόστους, η οποία μειώνει 
τον κίνδυνο σφάλματος και τη διοικητική 
επιβάρυνση των δικαιούχων· εκφράζει την 
ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 
26% του δείγματος των συναλλαγών του 

6. επισημαίνει τις παρατηρήσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα 
οφέλη της χρησιμοποίησης επιλογών 
απλουστευμένου κόστους, η οποία μειώνει 
τον κίνδυνο σφάλματος και τη διοικητική 
επιβάρυνση των δικαιούχων· λαμβάνει υπό 
σημείωση ότι το 26% του δείγματος των 
συναλλαγών του ΕΚΤ είχε ήδη 
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ΕΚΤ είχε ήδη χρησιμοποιήσει αυτές τις 
επιλογές το 20122· υποστηρίζει την πιο 
εκτεταμένη χρήση των επιλογών 
απλουστευμένου κόστους στην προσεχή 
πολυετή δημοσιονομική περίοδο·

χρησιμοποιήσει αυτές τις επιλογές το 2012·

__________________ __________________
2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, ΓΔ 
Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και 
κοινωνική ένταξη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σ. 4

2 Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund, Ref. 
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013, ΓΔ 
Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις και 
κοινωνική ένταξη, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
σ. 4
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Τροπολογία 3
Csaba Őry

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 a. έχει επίγνωση του γεγονότος ότι 
επιλογές απλουστευμένης απόδοσης 
δαπανών μπορούν να μειώσουν τη 
συχνότητα των λαθών αλλά δηλώνει πως 
στην περίπτωση αυτή η πλημμελής 
εφαρμογή των κανόνων εξακολουθεί να 
διαφεύγει.
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