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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. υπενθυμίζει ότι το 2018 ήταν το προτελευταίο έτος εκτέλεσης του τρέχοντος πολυετούς 
δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) και ότι όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν 
πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι αιτήσεις πληρωμής σημαντικής αξίας έχουν καθυστερήσει 
και θα υποβληθούν τα προσεχή έτη και ότι η κατάσταση αυτή έχει ήδη επιπτώσεις στη 
χρήση των προχρηματοδοτήσεων και των εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, ενώ δεν 
θα αφήσει ανεπηρέαστες και τις ανάγκες σε πιστώσεις πληρωμών κατά την έναρξη του 
επόμενου ΠΔΠ· αναγνωρίζει ότι η Επιτροπή λαμβάνει επί του παρόντος μέτρα 
προκειμένου να αποφευχθεί άσκοπη πίεση στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά 
τα πρώτα έτη του ΠΔΠ 2021-2027·

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το 2018 οι ελεγκτικές αρχές 
χρησιμοποίησαν, για πρώτη φορά, κοινή μεθοδολογία που συμφωνήθηκε μεταξύ της 
Επιτροπής και των κρατών μελών για την αναφορά των σφαλμάτων και ότι τα 
συνηθέστερα είδη παρατυπιών εντοπίζονται σε μη επιλέξιμες δαπάνες και σε 
διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων· επισημαίνει το γεγονός ότι τα τελευταία 
έτη σημειώθηκε σταθερή βελτίωση στο συνολικό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της Ένωσης (4,4 % το 2014, 3,8 % το 2015, 3,1 % το 
2016, 2,4 % το 2017 και 2,6 % το 2018)·

4. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει μεγάλο μέρος από 
τις συστάσεις παρακολούθησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και στηρίζει τη δέσμευσή 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την περίοδο 2018-
2020, να θέσει σε εφαρμογή την παρακολούθηση για τη συνέχεια που δόθηκε σε όλες 
τις συστάσεις που διατύπωσε στην Επιτροπή στο πλαίσιο των ελέγχων επιδόσεων που 
διενεργήθηκαν τρία χρόνια πριν·

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ 1Β ΤΟΥ ΠΔΠ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ»

Γενικές παρατηρήσεις

5. τονίζει τη σημασία που έχει η ενωσιακή πολιτική συνοχής για την υποστήριξη της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την παροχή 
συνδρομής στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για τη διαμόρφωση νέων ευκαιριών και 
την αντιμετώπιση προκλήσεων όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανεργία, η βιομηχανική 
αλλαγή, η ψηφιοποίηση και ο επαγγελματικός επαναπροσανατολισμός·

6. σημειώνει ότι το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε σημαντική αύξηση των 
αιτήσεων πληρωμής για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), 
στα οποία περιλαμβάνεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, από τα κράτη μέλη το 
2018, κυρίως λόγω του σχετικά χαμηλού επιπέδου αιτήσεων πληρωμής των ΕΔΕΤ κατά 
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τα πρώτα έτη των προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020· σημειώνει ταυτόχρονα ότι, 
στην περίπτωση των εν λόγω ταμείων, η απορρόφηση εξακολούθησε να είναι 
βραδύτερη από την προγραμματισμένη – φαινόμενο που είχε συμβάλει στην αύξηση 
των αναλήψεων υποχρεώσεων των ΕΔΕΤ προς εκκαθάριση· εκφράζει τη λύπη του για 
τις καθυστερήσεις στην εκτέλεση των ΕΔΕΤ, οι οποίες θα εξακολουθήσουν να 
επηρεάζουν τη χρήση των προχρηματοδοτήσεων και των εκκρεμών αναλήψεων 
υποχρεώσεων για το τελευταίο έτος του τρέχοντος ΠΔΠ, καθώς και τις ανάγκες σε 
πιστώσεις πληρωμών στο επόμενο ΠΔΠ· ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει τους 
λόγους της χαμηλής απορρόφησης και να λάβει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της 
απλούστευσης των νέων κανόνων για την περίοδο μετά το 2020, με στόχο την αποφυγή 
της άσκοπης πίεσης στο επίπεδο των πιστώσεων πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του 
επόμενου ΠΔΠ 2021-2027 και των άνευ λόγου περίπλοκων και/ή επαχθών κανόνων οι 
οποίοι δεν προσθέτουν αξία στις πολιτικές της ΕΕ·

7. εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την αύξηση του εκτιμώμενου επιπέδου σφάλματος 
στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή» (5,0 %), το οποίο 
υπερβαίνει κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 2 %· τονίζει ότι το νέο πλαίσιο 
δικλίδων και διασφάλισης έχει σχεδιαστεί με τρόπο που διασφαλίζει ότι τα ετήσια 
υπολειπόμενα ποσοστά σφάλματος δεν θα υπερβαίνουν το 2 %· 

8. επισημαίνει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες που έχουν να κάνουν με την 
κανονικότητα των δαπανών που δηλώνουν οι διαχειριστικές αρχές και ότι, παρά τις 
πρόσφατες βελτιώσεις, παραμένουν ελλείψεις και σφάλματα που δεν εντοπίζονται ή δεν 
διορθώνονται· τονίζει εν προκειμένω ότι οι αρχές ελέγχου αποτελούν σημαντική 
συνιστώσα του πλαισίου διασφάλισης και δικλίδων για τις δαπάνες στον τομέα της 
συνοχής·

9. αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες της Ένωσης στον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκαν κατά 
κύριο λόγο στο πλαίσιο της απόδοσης δαπανών και, κατά συνέπεια, δαπανών υψηλού 
κινδύνου που υπόκεινται σε πιο περίπλοκους κανόνες από αυτούς που ισχύουν σε 
άλλους τομείς πολιτικής· σημειώνει επίσης ότι, για τους δικαιούχους, σημαντική πηγή 
πολυπλοκότητας αποτελεί το γεγονός ότι οι εθνικές απαιτήσεις επιλεξιμότητας 
υπερβαίνουν τα απαιτούμενα από την ενωσιακή νομοθεσία· υπενθυμίζει ότι το ΕΕΣ 
εκτίμησε το επίπεδο σφάλματος των δαπανών υψηλού κινδύνου στο 4,5%·

10. επισημαίνει ότι τούτο έχει ως αποτέλεσμα ένα σχετικά υψηλό εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος (το οποίο αυξήθηκε κατά 3,0 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος) σε 
αυτό τον τομέα πολιτικής, ο οποίος το 2018 είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στο εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος για δαπάνες υψηλού κινδύνου (43,0 % του συνόλου των 
σφαλμάτων)·

11. εκφράζει επίσης την ανησυχία του για το γεγονός ότι, σύμφωνα με το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, η ΓΔ EMPL, κατά την εκτίμησή της σχετικά με το επισφαλές ποσό (1,8 % 
των δαπανών του 2018 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της ΓΔ EMPL, ή 247 
εκατομμύρια EUR), υποτίμησε το επίπεδο της παρατυπίας για το 2018·

12. συμφωνεί με τα συμπεράσματα του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι χρειάζονται 
περισσότερες βελτιώσεις, ιδίως όσον αφορά την εφαρμογή του πλαισίου από τις 
διαχειριστικές αρχές, τις ελεγκτικές αρχές και την Επιτροπή, για να μειωθεί το επίπεδο 
σφάλματος στο μέλλον·



AD\1197007EL.docx 5/11 PE642.933v02-00

EL

13. επισημαίνει, για μία ακόμη χρονιά, ότι είναι αναγκαίο να ληφθούν αποτελεσματικά και 
επείγοντα μέτρα για τη μείωση των εν λόγω πηγών σφάλματος με παράλληλη επίτευξη 
υψηλών επιδόσεων και παροτρύνει την Επιτροπή να εφαρμόσει ταχέως τις συστάσεις 
του ΕΕΣ σε αυτό τον τομέα πολιτικής· καλεί, ειδικότερα, την Επιτροπή να βελτιώσει 
την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων ελέγχου με στόχο να διασφαλιστεί ότι κανένα 
πρόγραμμα δεν μπορεί να κλείνει με σημαντικό επίπεδο σφάλματος ή παράτυπες 
δαπάνες και παροτρύνει τις αρχές ελέγχου να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που 
επισημαίνονται και να αξιοποιήσουν καλύτερα το μοντέλο διασφάλισης της Επιτροπής 
στο μέλλον, και συγκεκριμένα να διενεργούν τακτικούς ελέγχους στο επίπεδο των 
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών·

14. σημειώνει ότι, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), την Πρωτοβουλία 
για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Άπορους (ΤΕΒΑ), τρία προγράμματα ΕΚΤ/ΠΑΝ για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία 
και την Ουγγαρία και ένα πρόγραμμα του ΤΕΒΑ για την Ιταλία έχουν διακοπεί με 
αποτέλεσμα να διακοπούν αρκετές πληρωμές το 2018· σημειώνει ότι εστάλησαν 33 
προειδοποιητικές επιστολές στα συγκεκριμένα κράτη μέλη·

15. αναγνωρίζει ότι το 2018 αυξήθηκε σημαντικά ο αριθμός των προειδοποιητικών 
επιστολών και των διακοπών λόγω του αυξημένου αριθμού φακέλων διασφάλισης που 
ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2018 και των πορισμάτων των ελέγχων συμμόρφωσης 
που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του έτους·

ΕΚΤ

 16. υπενθυμίζει ότι το ΕΚΤ και η Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) 
έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν ένα υψηλό επίπεδο απασχόλησης, εκπαίδευσης και 
κατάρτισης και τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, μεταξύ 
άλλων μέσω μέτρων στο πλαίσιο της ΠΑΝ που στοχεύουν σε περιφέρειες με υψηλά 
ποσοστά ανεργίας μεταξύ των νέων· τονίζει ότι η ΠΑΝ θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει 
τη συνεχή χρηματοδοτική και πολιτική στήριξη της Ένωσης και των εθνικών και 
περιφερειακών θεσμικών οργάνων στην επίτευξη των στόχων της τα προσεχή έτη και 
επικροτεί εν προκειμένω τη δέσμευση της Επιτροπής να καταστήσει την ΠΑΝ μόνιμο 
εργαλείο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων·

17. υπενθυμίζει ότι, στην ειδική του έκθεση αριθ. 5/2017 («Ανεργία των νέων – άλλαξε η 
κατάσταση με τις πολιτικές της ΕΕ;»), το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι, μολονότι 
έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς την εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη Νεολαία 
στα κράτη μέλη και έχουν επιτευχθεί ορισμένα αποτελέσματα, η κατάσταση υστερεί 
έναντι των αρχικών προσδοκιών που είχαν διατυπωθεί κατά την εξαγγελία των 
Εγγυήσεων για τη Νεολαία· υπενθυμίζει επίσης ότι, αν και έχει επιτευχθεί 
αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης από το ΕΚΤ μετά τις συστάσεις που 
διατυπώθηκαν στην ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αριθ. 17/2015 («Στήριξη 
των Ομάδων Δράσης για τους Νέους από την Επιτροπή: επιτυχής ο 
αναπροσανατολισμός της χρηματοδότησης του ΕΚΤ, αλλά ανεπαρκής η έμφαση στα 
αποτελέσματα»), πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στα αποτελέσματα·

18. επαναλαμβάνει, κατά συνέπεια, ότι οι διαδικασίες δημοσιονομικής διαχείρισης καθώς 
και οι απαιτήσεις υποβολής στοιχείων σε σχέση με την ΠΑΝ και τις Εγγυήσεις για τη 
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Νεολαία πρέπει να βελτιωθούν και να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη τους νέους που 
έχουν τη μικρότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση·

19. υπενθυμίζει ότι παραμένουν 10 συστάσεις που περιλαμβάνονται στις ειδικές εκθέσεις 
(μία από την ειδική έκθεση αριθ. 16/2016 («Στόχοι της ΕΕ στον τομέα της 
εκπαίδευσης: τα προγράμματα είναι ευθυγραμμισμένα με αυτούς, αλλά υπάρχουν 
αδυναμίες στη μέτρηση των επιδόσεων», δύο από την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 
(«Πρωτοβουλίες πολιτικής της ΕΕ και η χρηματοδοτική στήριξή της για την ένταξη των 
Ρομά: πραγματοποιήθηκε σημαντική πρόοδος την τελευταία δεκαετία, αλλά 
απαιτούνται περαιτέρω επιτόπιες προσπάθειες») και επτά από την ειδική έκθεση αριθ. 
6/2018 («Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων: εγγυημένη ως θεμελιώδης 
ελευθερία, αλλά η κινητικότητα των εργαζομένων μπορεί να ωφεληθεί από την 
καλύτερη στόχευση των πόρων της ΕΕ») που πρέπει να εφαρμοστούν, οι περισσότερες 
από τις οποίες έπρεπε να έχουν τεθεί σε εφαρμογή μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019· 
λαμβάνει, ιδίως, υπό σημείωση την ειδική έκθεση αριθ. 14/2016 σύμφωνα με την οποία 
τα περισσότερα έργα υλοποιήθηκαν όπως είχε σχεδιαστεί, αλλά δεν εφαρμόζονταν 
πάντα τα κριτήρια «βέλτιστων πρακτικών» που συμβάλλουν στην επιτυχή ένταξη των 
Ρομά, ενώ η παρακολούθηση της απόδοσης ήταν δύσκολη· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη 
έγκυρων και ολοκληρωμένων δεδομένων για τους Ρομά δεν είναι πρόβλημα μόνο σε 
σχέση με τα έργα, αλλά και για τη χάραξη πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο· 
εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η κατάσταση ενδέχεται να παραμείνει 
αμετάβλητη αν δεν αναληφθεί αμέσως δράση·

ΤΕΒΑ

20. πιστεύει ότι η δράση που ανέλαβε η Ένωση για τους απόρους είναι θεμελιώδους 
σημασίας, με δεδομένο ότι, κατά μέσο όρο, πάνω από ένα στα πέντε άτομα και ένα στα 
τέσσερα παιδιά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της φτώχειας ή του 
κοινωνικού αποκλεισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση· 

21. υπενθυμίζει τα πορίσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 05/2019 του ΕΕΣ («ΤΕΒΑ - 
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους: πολύτιμη η στήριξή του, αλλά η 
συμβολή του στη μείωση της φτώχειας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη»), ιδίως το 
συμπέρασμα του ΕΕΣ ότι, εκτός από τη μείωση της φτώχειας μέσω της επισιτιστικής 
βοήθειας (που αντιπροσωπεύει το 83 % του προϋπολογισμού του ΤΕΒΑ), τα καινοτόμα 
στοιχεία της κοινωνικής πολιτικής του ΤΕΒΑ προσφέρουν στα κράτη μέλη δυνατότητες 
για προώθηση της κοινωνικής ένταξης· 

22. υπενθυμίζει επίσης ότι τα διαθέσιμα δεδομένα που παρουσιάστηκαν στην ειδική έκθεση 
αριθ. 5/2019 του ΕΕΣ δείχνουν ότι το Ταμείο έχει σαφή επίδραση σχεδόν σε κάθε 
κράτος μέλος και ότι τα μέτρα επισιτιστικής βοήθειας, υλικής βοήθειας και κοινωνικής 
ένταξης που έχει προβλέψει το ΤΕΒΑ αλλάζουν τη ζωή των απόρων, 
συμπεριλαμβανομένων όσων θα έμεναν εκτός του κύριου συστήματος κοινωνικής 
πρόνοιας ή όσων έχουν ανάγκη άμεσης στήριξης· επισημαίνει επίσης ότι, σύμφωνα με 
τις τράπεζες τροφίμων, το ένα τρίτο των τροφίμων που παρέχουν χρηματοδοτείται από 
το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (FEAD) και ότι το ΤΕΒΑ 
επιτρέπει τη μείωση της εξάρτησης από την ακανόνιστη ροή δωρεών και, επομένως, 
καθιστά δυνατή τη βελτίωση του σχεδιασμού της αναδιανομής συγκεκριμένων 
τροφίμων·
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23. στηρίζει, επομένως, το ΤΕΒΑ, το οποίο έχει σκοπό να αμβλύνει τις χειρότερες μορφές 
φτώχειας στην Ένωση, όπως η έλλειψη τροφής, η έλλειψη στέγης και η παιδική 
φτώχεια·

24. σημειώνει, ωστόσο, ότι, λόγω των περιορισμών στην παρακολούθησή του και της 
έλλειψης δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ, η συμβολή του ΤΕΒΑ στη μείωση της φτώχειας 
δεν έχει ακόμη υπολογιστεί ποσοτικά και υπενθυμίζει ότι η Επιτροπή πρέπει να 
βελτιώσει τα συλλεγόμενα στοιχεία για να αναδείξει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του 
ΤΕΒΑ ως φορέα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης και τρόπου συμβολής στην καταπολέμηση 
των κοινωνικών διαφορών στην Ένωση·

25. σημειώνει ότι η έκθεση ενδιάμεσης αξιολόγησης του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας 
προς τους Απόρους εντόπισε διάφορες αδυναμίες στην υλοποίηση του Ταμείου και ότι 
το ΕΕΣ πρότεινε καλύτερη στόχευση του Ταμείου σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη· 
υπενθυμίζει επίσης ότι από την ενδιάμεση αξιολόγηση προέκυψε ότι η πρόβλεψη και η 
παρακολούθηση συνοδευτικών μέτρων θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω·

Καταπολέμηση δυνητικών περιπτώσεων απάτης

26. τονίζει την ανάγκη για αυστηρότερη παρακολούθηση των δημόσιων συμβάσεων σε όλη 
τη διάρκεια του χρηματοδοτικού κύκλου·

27. υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ειδικής έκθεσης αριθ. 6/2019 του 
ΕΕΣ («Καταπολέμηση της απάτης στο πλαίσιο των δαπανών της ΕΕ για τη συνοχή: οι 
διαχειριστικές αρχές πρέπει να ενισχύσουν τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και τον 
συντονισμό»), παρά το γεγονός ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στον τρόπο που οι 
διαχειριστικές αρχές εντοπίζουν τους κινδύνους απάτης στα ταμεία συνοχής της 
Ένωσης (συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ) και σχεδιάζουν προληπτικά μέτρα, πρέπει, 
ωστόσο, να ενισχύσουν περαιτέρω τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιπτώσεων 
απάτης, καθώς και τον συντονισμό·

28. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλουν η Επιτροπή και τα κράτη μέλη στο θέμα 
αυτό και απευθύνει παρότρυνση για την περαιτέρω ανάπτυξη του εργαλείου 
αξιολόγησης κινδύνου ARACHNE με την ενεργό συμμετοχή των κρατών μελών· καλεί, 
για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τη βάση δεδομένων ARACHNE 
στο μέγιστο δυνατό βαθμό, για να αποτραπεί η αθέμιτη και παράτυπη χρήση κονδυλίων 
της ΕΕ·

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΤΟΜΕΑ 1A ΤΟΥ ΠΔΠ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ»

Γενικές παρατηρήσεις

29. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες στο πλαίσιο του υποτομέα 1Α του ΠΔΠ τελούν, στην 
πλειονότητά τους, υπό την άμεση διαχείριση της Επιτροπής και λαμβάνουν τη μορφή 
επιχορηγήσεων προς τους δικαιούχους του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που 
συμμετέχουν στα έργα· 

30. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον τομέα 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και την απασχόληση» είναι 2,0 % – ποσοστό 
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που αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση σε σχέση με το 2017 (4,2 %) και το 2016 (4,1 
%) – και ότι τα περισσότερα σφάλματα αφορούσαν τις δαπάνες για την έρευνα ενώ τα 
σφάλματα στις λοιπές δαπάνες είναι περιορισμένα· αναγνωρίζει τις προσπάθειες της 
Επιτροπής για τη βελτίωση του επιπέδου σφάλματος, το οποίο είναι χαμηλότερο σε 
σύγκριση με τα τελευταία δύο έτη, και επισημαίνει εκ νέου τη σημασία των 
προγραμμάτων δαπανών στο κεφάλαιο για την ανταγωνιστικότητα, που διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, στην τόνωση της 
ανάπτυξης και στη δημιουργία απασχόλησης στην ΕΕ·

EaSI

31. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, από την ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «EaSI» προέκυψε ότι οι στόχοι του εξακολουθούν να ισχύουν και ότι το 
πρόγραμμα προσέγγισε με τρόπο αποτελεσματικό τα ενδιαφερόμενα μέρη, παρήγαγε 
αποτελέσματα υψηλής ποιότητας και πέτυχε τους στόχους του, ιδίως ενόψει των 
προκλήσεων του υφιστάμενου κοινωνικοοικονομικού πλαισίου, κυρίαρχο στοιχείο του 
οποίου είναι ο απόηχος της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· σημειώνει 
επίσης ότι, παρόλο που οι τρεις άξονες (PROGRESS, EURES, και 
Μικροχρηματοδότηση και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα) φαίνεται να λειτουργούν 
ανεξάρτητα, έχουν προσδιοριστεί ορισμένοι τομείς που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
αύξηση της αποτελεσματικότητας («συνέργειες»)·

32. σημειώνει ότι η ενδιάμεση αξιολόγηση του EaSI ανέδειξε διάφορους τρόπους 
βελτίωσης της εφαρμογής του προγράμματος, ιδίως μέσω της απλούστευσης των 
διαδικασιών, της βελτίωσης της εσωτερικής συνοχής, της αυξημένης ευελιξίας, της 
στόχευσης ομάδων που χρειάζονται ειδική στήριξη και των διασυνδέσεων με άλλα 
ταμεία, και ενθαρρύνει την Επιτροπή να αναλάβει δράση στο θέμα αυτό· ζητεί 
ειδικότερα, στο πλαίσιο του σκέλους EaSI, να περιλάβει το ΕΚΤ+ μια σειρά από 
βελτιώσεις προς αυτή την κατεύθυνση·

Οργανισμοί

33. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η Επιτροπή ολοκλήρωσε το 2018 την πρώτη οριζόντια 
αξιολόγηση των οργανισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εργάζονται στον τομέα 
της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων (Eurofound, Cedefop, ETF και EU-
OSHA), προκειμένου να συμπληρώσει την αναθεώρηση του ιδρυτικού κανονισμού των 
τριών τριμερών οργανισμών· σημειώνει με ικανοποίηση ότι η αξιολόγηση επιβεβαιώνει 
μια πολύ θετική έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τη συνάφεια, την 
αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία των 
οργανισμών, καθώς και την ανάγκη να ενισχυθεί η συνεργασία προκειμένου να 
αξιοποιηθούν οι συνέργειες· τονίζει επιπλέον ότι η διαφάνεια και η ευαισθητοποίηση 
των πολιτών όσον αφορά την ύπαρξη των οργανισμών αποτελούν ουσιαστικές 
προϋποθέσεις για τη δημοκρατική λογοδοσία τους· θεωρεί ότι η χρησιμότητα και η 
ευχρηστία των πόρων και των δεδομένων των οργανισμών είναι κεφαλαιώδους 
σημασίας· ζητεί, συνεπώς, να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζονται και 
διατίθενται σήμερα τα δεδομένα και οι πόροι και ο βαθμός στον οποίο οι πολίτες 
θεωρούν εύκολο τον εντοπισμό, την αναγνώριση και τη χρήση τους·

34. χαιρετίζει τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας (ΕΑΕ) και τονίζει την 
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ανάγκη να διασφαλιστεί ότι θα διατεθούν αρκετοί χρηματοδοτικοί πόροι για τη 
συγκρότησή της· εμμένει στην άποψη ότι η χρηματοδότηση αυτή δεν μπορεί να 
επιτευχθεί με ανακατανομή κονδυλίων από τους άλλους οργανισμούς που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων και 
από τις γραμμές του προϋπολογισμού και ότι δεν πρέπει να καταλήξει σε μείωση των 
πόρων και των ικανοτήτων του EURES· επισημαίνει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να 
διατηρηθούν σαφείς και χωριστές γραμμές του προϋπολογισμού για την ELA και το 
EURES·

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

35. εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η Επιτροπή δρομολόγησε τέσσερις 
θεματικές αξιολογήσεις το 2018 (σχετικά με τη στήριξη της απασχόλησης των νέων, τη 
στήριξη του ΕΚΤ στην απασχόληση και την κινητικότητα, τη στήριξη του ΕΚΤ στην 
εκπαίδευση και την κατάρτιση και τη στήριξη του ΕΚΤ στην κοινωνική ένταξη)· 

36. αναγνωρίζει ότι η σύσταση του ΕΕΣ – εν συνεχεία της οποίας η Επιτροπή θα πρέπει, σε 
όλες τις δραστηριότητές της, να χρησιμοποιεί τους όρους εισροές, εκροές, 
αποτελέσματα και αντίκτυπος με συνέπεια και σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες 
για τη βελτίωση της νομοθεσίας – έχει εφαρμοστεί μόνον εν μέρει και παροτρύνει την 
Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της·

37. ζητεί, γενικότερα, από την Επιτροπή να εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν όλες τις 
εκκρεμείς συστάσεις του ΕΕΣ και, σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική, να λαμβάνει 
υπόψη τις συστάσεις του ΕΕΣ κατά την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του νέου 
ΕΚΤ+ από το 2021 και μετά.
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