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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. 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· 

2. επισημαίνει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) ως κύριου εργαλείου 
πολιτικής για την εφαρμογή της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής 
πολιτικής, ιδίως σε μια περίοδο που λόγω της οικονομικής ύφεσης είναι εντονότερη από 
ποτέ η ανάγκη για επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, στην απασχόληση και στην 
κοινωνική ένταξη· επισημαίνει ότι οι δαπάνες του ΕΚΤ αντιστοιχούν στο 97% των 
δαπανών του 2012 σε αυτόν τον τομέα πολιτικής· 

3. επαναλαμβάνει την έκκλησή του για παρακολούθηση των χρηματοδοτικών μέσων, και 
συγκεκριμένα του ΕΚΤ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, 
των σχετικών τμημάτων του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας και του ευρωπαϊκού 
μηχανισμού μικροχρηματοδοτήσεων Progress, καθώς και για μέτρηση των επιδόσεών 
τους με βάση συγκεκριμένους στόχους πολιτικής που έχουν καθοριστεί στο πλαίσιο της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας χάραξης πολιτικής 
του ευρωπαϊκού εξαμήνου· 

4. εκφράζει την αποδοκιμασία του για τα σφάλματα που οφείλονται σε μη επιλέξιμα έργα 
και δαπάνες· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για αποτελεσματικότερη παρακολούθηση 
της συμμόρφωσης με τους κανόνες επιλεξιμότητας· 

5. θεωρεί ότι τα διάφορα σφάλματα που οφείλονται σε παραβίαση των κανόνων για τις 
δημόσιες συμβάσεις και στη μη επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων ενδεχομένως να 
οφείλονται σε πρόσθετες απαιτήσεις στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας· ζητεί από την 
Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τις περιπτώσεις ενεργητικού και 
παθητικού υπερθεματισμού προκειμένου να μειωθούν η υπερβολική διοικητική 
επιβάρυνση και η δυσκολία πρόσβασης στο ΕΚΤ, καθώς και άλλες δαπάνες συναφείς με 
την απασχόληση και τις κοινωνικές υποθέσεις· εφιστά, εν προκειμένω, την προσοχή στην 
πρόσφατη έκθεση της Επιτροπής με τίτλο «Απλούστευση και κανονιστικός 
υπερθεματισμός στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο» (Simplification and Gold-plating in 
the European Social Fund)1 ιδίως σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του νέου κανονισμού· 

6. επισημαίνει τις παρατηρήσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με τα οφέλη της 

                                               
1 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
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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 ΕΚΤ είχε ήδη 
χρησιμοποιήσει αυτές τις επιλογές το 20121· υποστηρίζει την πιο εκτεταμένη χρήση των 
επιλογών απλουστευμένου κόστους στην προσεχή πολυετή δημοσιονομική περίοδο·

7. υπενθυμίζει την ανάγκη βελτίωσης της χρησιμοποίησης των χρηματοδοτικών κονδυλίων 
του  EURES, τα οποία παρουσίασαν μείωση του ποσοστού χρήσης τους ανάμεσα στο 
2010 και το 2012· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση των 
δραστηριοτήτων του προγράμματος «Η πρώτη σου δουλειά μέσω του EURES» το 2012, 
το οποία συνιστά μία από τις εμβληματικές ενέργειες που έχουν ως στόχο την 
αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων·

8. εφιστά την προσοχή των ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών στην ανάγκη να προβαίνουν, 
κατά τη θέσπιση των μηχανισμών ελέγχου της χρησιμοποίησης του Ταμείου Ευρωπαϊκής 
Βοήθειας προς τους Απόρους, σε προσαρμογές ανάλογα με τον χαρακτήρα των 
ενδιαφερόμενων φορέων.

                                               
1 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


