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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. σημειώνει ότι το ποσοστό χρησιμοποίησης των πιστώσεων πληρωμών δυνάμει του 
δημοσιονομικού πλαισίου 2000-2006 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) οι 
οποίες προβλέπονται για το 2009 ήταν 97,1% (1 540 000 000 ευρώ)· σημειώνει ότι οι 
ενδιάμεσες πληρωμές και οι προχρηματοδοτήσεις δυνάμει του δημοσιονομικού πλαισίου 
2007-2013 ανήλθαν σε 11 300 000 000 ευρώ· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
προς βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης· αποδοκιμάζει το ότι παρά την 
χρηματοπιστωτική κρίση τα κράτη μέλη δεν χρησιμοποιούν τους πόρους του ΕΚΤ·

2. σημειώνει ότι την τελευταία τριετία το ποσοστό σφάλματος ακολουθεί πτωτική πορεία 
περνώντας από 54% το 2007 σε 36% φέτος· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής 
προς μείωση του ποσοστού σφάλματος· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες 
προς μείωση συγκεκριμένα των κρουσμάτων επιστροφής εξόδων για μη επιλέξιμες 
δαπάνες·

3. καλεί την Επιτροπή να συμβάλει στη βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης 
συνεχίζοντας το πρόγραμμα δράσης που επιταχύνει τις διαδικασίες για τη λήψη 
αποφάσεων που αφορούν τις δημοσιονομικές διορθώσεις·

4. χαιρετίζει την εστίαση της υλοποίησης του προγράμματος του ΕΚΤ το 2009 στην 
Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης, ιδιαιτέρως στα μέτρα που αποσκοπούν σε 
καλύτερη δυνατότητα απασχόλησης στην αγορά εργασίας (30,6 %1) και σε 
δραστηριότητες που αναπτύσσουν την εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση (22,8 
%1), κοινωνική ενσωμάτωση (20,8 %1) και παροχή ίσων ευκαιριών (6,5 %1)·

5. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να καταστήσει όλα τα κράτη μέλη πλήρως 
υπόλογα μέσω ετησίων εκθέσεων λογιστικού ελέγχου και συνοπτικών ετησίων εκθέσεων 

6. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να προβεί σε λογιστικό έλεγχο και των λοιπών κονδυλίων 
του προϋπολογισμού στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής 
απασχόλησης και να προσδιορίσει γιατί δεν γίνεται πλήρης χρήση των πόρων που 
διατίθενται.

                                               
1 των πιστοποιημένων δαπανών


