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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 σχετικά, ότι 18% των δαπανών για την πολιτική συνοχής της Κοινότητας 
αφορούν απασχόληση και κοινωνικούς τομείς, όπου το σημαντικότερο τμήμα των 
σχετικών δαπανών στον εν λόγω τομέα πολιτικής αναλογεί, σε ποσοστό 94%, στο 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)· 

2. εκφράζει ως εκ τούτου την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι από τους πόρους που 
έχουν χορηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, οι πιστώσεις αναλήψεως 
υποχρεώσεων έχουν χρησιμοποιηθεί σε ποσοστό 100% (10.800.000.000 ευρώ) και οι 
πιστώσεις πληρωμών σε ποσοστό 87,9% (7.100.000.000 ευρώ)· αναγνωρίζει, ότι το 
χαμηλότερο ποσοστό σε ό,τι αφορά τις πληρωμές προέκυψε από το γεγονός ότι ορισμένες 
υποχρεώσεις διαβιβάσθηκαν μόνο κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου· 
αναγνωρίζει τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί εκ μέρους της Επιτροπής για να 
βελτιωθεί η δημοσιονομική διαχείριση· 

3. εκφράζει ως εκ τούτου την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
κατά τους ελέγχους του μπόρεσε να διαπιστώσει ότι το ποσοστό λάθους κατέστη δυνατό 
να μειωθεί σε 7,7%· εκφράζει την έκπληξή του για το γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
διαπίστωσε ότι οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν μεταφερθεί σωστά στο 
εθνικό δίκαιο όσον αφορά τους δημόσιους διαγωνισμούς και αναμένει ως εκ τούτου από 
την Επιτροπή να επιτηρήσει καλύτερα την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο καθώς και να 
επανεξετάσει το παραδεκτό των σχεδίων τα οποία λαμβάνουν επιδότηση· 

4. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής, να εξασφαλίσει μέσω επιμόρφωσης σε 
διμερές ή πολυμερές επίπεδο, ότι τα κράτη μέλη επιμορφώνουν, ενημερώνουν, παρέχουν 
συμβουλές και καθοδηγούν σε συνεχή βάση τους αποδέκτες καθώς και τους οργανισμούς 
εκτέλεσης με σκοπό να μειωθούν τα ποσοστά λάθους· 

5. ανανεώνει το αίτημά του, να υποχρεωθούν τα κράτη μέλη να ενημερώνουν για την 
οικονομική διαχείριση των μέσων χρηματοδότησης και ασπάζεται το αίτημα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, να ελέγχεται τακτικά εκ μέρους της Επιτροπής η παρέμβαση του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου· 

6. εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συστάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά 
με τη συμβολή του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της πρόωρης εγκατάλειψης των σχολικών 
σπουδών δεν έχουν υλοποιηθεί παρά μόνο εν μέρει μέχρι σήμερα από την Επιτροπή· 

7. υπενθυμίζει ότι εναπόκειται στη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών 
Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης, να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη της 
απάτης και της διαφθοράς· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη στενή συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)· ζητεί να διασφαλιστεί, ότι 
για υποθέσεις απάτης στο πλαίσιο του ΕΚΤ θα ασκείται δίωξη και θα επιβάλονται 
κυρώσεις και από τις εθνικές δικαστικές αρχές·
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8. χαιρετίζει θετικά τις προσπάθειες εκ μέρους της Επιτροπής για την αποστολή εκ μέρους 
όλων των κρατών μελών λεπτομερών λογαριασμών μέσω ετήσιων εκθέσεων ελέγχου των 
εποπτικών αρχών καθώς και συνοπτικών ετήσιων εκθέσεων και θεωρεί ότι είναι 
απαραίτητο η Επιτροπή να επεκτείνει τη δραστηριότητα επαλήθευσης ώστε να 
συμπεριλάβει ανακοίνωση προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την προστιθέμενη αξία μίας 
χρηματοδότησης εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

9. υπογραμμίζει ότι οι ομάδες στόχου και οι φορείς εκτέλεσης των έργων του ΕΚΤ 
διαθέτουν πενιχρά μέσα· προτείνει να είναι δυνατό να συμπεριλαμβάνονται στη 
συγχρηματοδότηση των έργων και εθελοντικές δραστηριότητες στο πλαίσιο κοινωφελών 
οργανισμών καθώς και μη χρηματικές συμμετοχές· ζητεί να υπάρχει μία 
επικαιροποιημένη μελέτη, όσον αφορά τις διοικητικές δαπάνες του ΕΚΤ, στους φορείς 
εκτέλεσης των έργων και δη ανά κράτος μέλος και ανά έργο·

10. θεωρεί απαραίτητο, κυρίως σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση του ταμείου για την 
παγκοσμιοποίηση, να καθορισθούν ενδεικτικοί στόχοι για τις ενιαίες δαπάνες των 
διαφόρων μέτρων που υποστηρίζονται οικονομικά και παρατηρεί ότι το Ταμείο 
Παγκοσμιοποίησης δεν έχει χρηματοδοτήσει παρά μόνο 21 προγράμματα συνολικής 
αξίας 105 εκατ. ευρώ, ενώ διαθέτει συνολική επιχορήγηση ύψους 500 εκατ. ευρώ· 
αναμένει ως εκ τούτου, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία του ταμείου για την 
επανενσωμάτωση των ανέργων, η Επιτροπή να υποστηρίξει κατά τρόπο πλέον 
αποτελεσματικό τα κράτη μέλη κατά την επιλογή κατάλληλων σχεδίων για 
χρηματοδότηση εκ μέρους του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης· 

11. καλεί το Ελεγκτικό Συνέδριο να εξετάσει επίσης τα λοιπά κονδύλια του προϋπολογισμού 
που αφορούν τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής απασχόλησης και να 
καθορίσει τους λόγους για τους οποίους τα εγγεγραμμένα κονδύλια δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί πλήρως·

12. αναμένει από την Επιτροπή λεπτομερείς εκθέσεις αξιολόγησης όσον αφορά τα πιλοτικά 
προγράμματα.


