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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. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι το 2011 αποτέλεσε για πρώτη φορά ο τομέας της 
απασχόλησης και των εσωτερικών υποθέσεων αντικείμενο ειδικής ανάλυσης και 
αξιολόγησης, εκτός του κεφαλαίου της πολιτικής συνοχής· εκφράζει την ικανοποίησή του 
για το χαμηλότερο ποσοστό σφάλματος για αυτόν τον τομέα πολιτικής, το οποίο 
αντιστοιχεί σε 2,2% σε σύγκριση με το 3,9% που είναι ο μέσος όρος για όλους τους 
τομείς πολιτικής·

3. υπενθυμίζει την ανάγκη για παρακολούθηση και μέτρηση των επιδόσεων των 
χρηματοοικονομικών μέσων όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της εν λόγω πολιτικής, 
δηλαδή των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
διαπίστωση ελλείψεων και να σημειώνεται πρόοδος·  ζητεί οι πληροφορίες και τα 
δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις να διατίθενται σε ετήσια βάση· είναι της γνώμης ότι 
στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη για δεδομένα σχετικά με τις επιδόσεις των παρεμβάσεων του ΕΚΤ τα οποία να 
βασίζονται σε πολλαπλά κριτήρια·

4. αποδοκιμάζει το γεγονός ότι παρά τις ενισχύσεις των γραμμών του προϋπολογισμού για 
το ΕΚΤ μέσω μεταφορών μεταξύ γραμμών του προϋπολογισμού και μέσω του 
διορθωτικού προϋπολογισμού δεν κατέστη δυνατό να καταβληθούν εκκρεμούσες 
πληρωμές συνολικού ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στους δικαιούχους λόγω 
ανεπαρκών πιστώσεων πληρωμών· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει και από το 
Συμβούλιο να εγκρίνει επαρκείς πιστώσεις πληρωμών στο πλαίσιο της ετήσιας 
διαδικασίας του προϋπολογισμού έτσι ώστε να αποφεύγεται η αβεβαιότητα και η περιττή 
διαδικαστική επιβάρυνση της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, και ώστε οι 
πληρωμές να καταβάλλονται έγκαιρα στους δικαιούχους τους·

5. χαιρετίζει το γεγονός ότι στη γραμμή για την επιχειρησιακή τεχνική βοήθεια 
προστέθηκαν 3,25 εκατομμύρια ευρώ για το ΕΚΤ προκειμένου να κινητοποιηθούν ειδικές 
δεξιότητες και να υποστηριχθεί άμεσα η υλοποίηση ενός επιχειρησιακού προγράμματος 
του ΕΚΤ για την Ελλάδα·

6. επισημαίνει ότι το μερίδιο των δαπανών για το σκέλος «απασχόληση» στο πλαίσιο του 
προγράμματος Progress είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το μερίδιο που καταλαμβάνει το 
εν λόγω σκέλος στο πρόγραμμα· πιστεύει, με βάση τις διαπιστώσεις της έκθεσης 
αξιολόγησης1, ότι θα πρέπει να αυξηθούν οι δαπάνες για την παροχή πολιτικών 
συμβουλών, για την έρευνα και την ανάλυση, καθώς και για συζητήσεις 
προσανατολισμού σχετικά με την απασχόληση· 

7. ζητεί περισσότερο εξορθολογισμό και σαφέστερη κατανομή καθηκόντων ανάμεσα στο 
πρόγραμμα Progress, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην 

                                               
1 Η ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματος Progress - Τελική έκθεση, Ecorys, 22 Δεκεμβρίου 2011
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Εργασία (EU-OSHA) και το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για τη Βελτίωση των Συνθηκών 
Διαβιώσεως και Εργασίας (Eurofound) όσον αφορά την εκπόνηση στοιχείων στον τομέα 
της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία·

8. επισημαίνει ότι το ποσοστό εκτέλεσης για το Eures αντιστοιχεί στο 74% για την περίοδο 
2010-2011 και στο 67% για την περίοδο 2011-2012· ζητεί από την Επιτροπή να βελτιώσει 
την χρησιμοποίηση των κονδυλίων Eures έτσι ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως το δυναμικό 
του εν λόγω μέσου, σε μια εποχή που τα ποσοστά της ανεργίας στην ΕΕ αυξάνονται 
κατακόρυφα.


