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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. επισημαίνει με ικανοποίηση ότι οι πιστώσεις για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) 
εκτελέστηκαν κατά 100% στις αναλήψεις υποχρεώσεων, με 10,6 δισ. ευρώ, και κατά 
97,1% στις πιστώσεις πληρωμών, με 8,8 δισ. ευρώ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για βελτίωση της χρηματοοικονομικής διαχείρισης· 

2. επισημαίνει ότι το γενικό ποσοστό σφάλματος στα διαρθρωτικά ταμεία υπερέβη το 11%· 
σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, το ποσοστό είναι χαμηλότερο για το 
ΕΚΤ· παροτρύνει την Επιτροπή να κοινοποιήσει το δικό της ποσοστό σφάλματος και να 
εξετάσει τη δυνατότητα να δοθεί μεγαλύτερη αυτονομία στο ΕΚΤ κατά την προσεχή 
δημοσιονομική περίοδο·

3. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι εξακολουθεί να μην είναι δυνατή η αξιολόγηση 
του προγράμματος δράσης της Επιτροπής για βελτίωση της διαχείρισης των 
διαρθρωτικών ταμείων1· επισημαίνει ότι το 82% των δημοσιονομικών διορθώσεων στο 
ΕΚΤ κατά το διάστημα από το 2000 έως το 2006 αναλογούσαν στην Ισπανία και την 
Ιταλία· θεωρεί ότι οι προσπάθειες με συγκεκριμένη κατεύθυνση που καταβάλλονται από 
κοινού με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη αποτελούν αναγκαίο και διαρθρωμένο σύστημα 
πληροφοριών και κυρώσεων, για την ταχύτερη εξάλειψη των σφαλμάτων και την 
υποστήριξη της ορθής διάθεσης των πιστώσεων με παραδείγματα ορθών και 
λανθασμένων πρακτικών·

4. υπενθυμίζει ότι η υπεύθυνη για τη διαχείριση Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης έχει 
καθήκον να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της απάτης και της διαφθοράς· 
εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στενή συνεργασία με την υπηρεσία καταπολέμησης 
της απάτης, OLAF· ζητεί να διασφαλιστεί, ότι οι υποθέσεις απάτης θα παραπέμπονται 
στις εθνικές δικαστικές αρχές και θα ασκείται δίωξη κατά των υπευθύνων·

5. εκφράζει τη ικανοποίησή του για τις προσπάθειές της Επιτροπής να επιτύχει την πλήρη 
λογοδοσία των κρατών μελών, με την υποβολή ετήσιων εκθέσεων ελέγχου από τις 
αρμόδιες αρχές και την εκπόνηση συγκεντρωτικών εκθέσεων· ζητεί να επανεξεταστεί το 
καθήκον λογοδοσίας, προκειμένου να αποφεύγεται η επικάλυψη των πληροφοριών· 
θεωρεί ότι η υποβολή εκθέσεων με ελλιπή στοιχεία από τους εθνικούς φορείς διοίκησης 
και ελέγχου, όπως και η μη τήρηση των ελάχιστων απαιτήσεων των δημοσιονομικών 
κανονισμών, συνιστούν φαινόμενα απαράδεκτα και επισύρουν κυρώσεις· ζητεί στο 
πλαίσιο αυτό από την Επιτροπή, να επεξεργαστεί προτάσεις για τη βελτίωση και την 
επέκταση του ισχύουσας υποχρέωσης λογοδοσίας με μηχανισμό επιβολής κυρώσεων·

6. διαπιστώνει ότι κατά τη διαδικασία της διάθεσης των πιστώσεων είναι δυνατόν να 
προκύψουν συγκρούσεις συμφερόντων μεταξύ φορέων διαχείρισης και αποδεκτών των 
κονδυλίων· ζητεί από την Επιτροπή, να μεριμνήσει για την εφαρμογή των κανόνων 

                                               
1  Ανακοίνωση της Επιτροπής, της 19ης Φεβρουαρίου 2007 σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ενίσχυση του 
εποπτικού ρόλου της Επιτροπής στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης των διαρθρωτικών ενεργειών 
(COM(2008)0097). 
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πρόληψης των συγκρούσεων συμφερόντων στη διαδικασία διάθεσης των πιστώσεων, με 
τη χορήγηση των απαιτούμενων πόρων σε επίπεδο εθνικών διοικήσεων·

7. υπογραμμίζει ότι οι ομάδες στόχου και οι φορείς εκτέλεσης των έργων του ΕΚΤ 
διαθέτουν πενιχρά μέσα· ζητεί να προωθούνται επίσης εθελοντικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο κοινωφελών οργανισμών, και μη χρηματικές συμμετοχές στη 
συγχρηματοδότηση των έργων· ζητεί να επανεκτιμηθεί το διοικητικό κόστος του ΕΚΤ 
για τους φορείς εκτέλεσης των έργων, ανά κράτος μέλος και ανά έργο·

8. υπενθυμίζει τις πρόσφατες τροποποιήσεις των κανονισμών για τα διαρθρωτικά ταμεία 
(κανονισμός(ΕΚ). 1341/2008· κανονισμός (ΕΚ) 284/2009· κανονισμός (ΕΚ) 396/2009· 
κανονισμός (ΕΚ) 397/2009· κανονισμός (ΕΚ) 846/2009 για τη διοικητική απλούστευση· 
ζητεί την υποβολή έκθεσης σχετικά με τις συνέπειες των εν λόγω τροποποιήσεων.


