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Τροπολογία 1
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει με ανησυχία ότι αιτήσεις 
πληρωμής σημαντικής αξίας έχουν 
καθυστερήσει και θα υποβληθούν τα 
προσεχή έτη και ότι αυτό έχει επηρεάσει 
τη χρήση της προχρηματοδότησης και τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση, και θα επηρεάσει τις ανάγκες 
για πιστώσεις πληρωμών στην αρχή του 
επόμενου ΠΔΠ·

2. σημειώνει με ανησυχία ότι αιτήσεις 
πληρωμής σημαντικής αξίας έχουν 
καθυστερήσει και θα υποβληθούν τα 
προσεχή έτη και ότι αυτό έχει επηρεάσει 
τη χρήση της προχρηματοδότησης και τις 
αναλήψεις υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση, και θα επηρεάσει τις ανάγκες 
για πιστώσεις πληρωμών στην αρχή του 
επόμενου ΠΔΠ· αναγνωρίζει ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα 
προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη 
πίεση στο επίπεδο των πιστώσεων 
πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ 
2021-2027.

Or. en

Τροπολογία 2
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι, το 2018 οι ελεγκτικές αρχές 
χρησιμοποίησαν, για πρώτη φορά, μια 
κοινή μεθοδολογία που συμφωνήθηκε 
μεταξύ της Επιτροπής και των κρατών 
μελών για την αναφορά των σφαλμάτων· 
επισημαίνει το γεγονός ότι σημειώθηκε 
σταθερή βελτίωση στο συνολικό 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις 
δαπάνες από τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης τα τελευταία έτη (4,4 % το 2014· 
3,8 % το 2015· 3,1 % το 2016· 2,4 % το 

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

Or. en

Τροπολογία 3
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3 α. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εφαρμόσει 
μεγάλο μέρος από τις συστάσεις 
παρακολούθησης του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και στηρίζει τη δέσμευσή του, 
στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την 
περίοδο 2018-2020, να παρακολουθεί όλες 
τις συστάσεις ελέγχου επιδόσεων που 
διατύπωσε προς την Επιτροπή πριν τρία 
χρόνια·

Or. en

Τροπολογία 4
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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· σημειώνει 
ταυτόχρονα ότι, στην περίπτωση των εν 

4. 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 επειδή οι 
αιτήσεις πληρωμής των ΕΔΕΤ κατά τα 
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λόγω ταμείων, η απορρόφηση 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από την 
προγραμματισμένη - ένα φαινόμενο που 
είχε συμβάλει στην αύξηση των 
αναλήψεων υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση των ΕΔΕΤ·

πρώτα έτη των προγραμμάτων της 
περιόδου 2014-2020 ήσαν σε σχετικά 
χαμηλό επίπεδο· σημειώνει ταυτόχρονα 
ότι, στην περίπτωση των εν λόγω ταμείων, 
η απορρόφηση εξακολούθησε να είναι 
βραδύτερη από την προγραμματισμένη - 
ένα φαινόμενο που είχε συμβάλει στην 
αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων 
προς εκκαθάριση των ΕΔΕΤ· ζητεί από 
την Επιτροπή να αναλύσει τους λόγους 
της χαμηλής απορρόφησης και να 
απλοποιήσει τους νέους κανόνες για την 
περίοδο μετά το 2020, για να 
αποφευχθούν οι άσκοπα περίπλοκοι ή/και 
επαχθείς κανόνες που δεν φέρουν 
προστιθέμενη αξία στις πολιτικές της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 5
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. 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· σημειώνει 
ταυτόχρονα ότι, στην περίπτωση των εν 
λόγω ταμείων, η απορρόφηση 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από την 
προγραμματισμένη - ένα φαινόμενο που 
είχε συμβάλει στην αύξηση των 
αναλήψεων υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση των ΕΔΕΤ·

4. 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· σημειώνει 
ταυτόχρονα ότι, στην περίπτωση των εν 
λόγω ταμείων, η απορρόφηση 
εξακολούθησε να είναι βραδύτερη από την 
προγραμματισμένη - ένα φαινόμενο που 
είχε συμβάλει στην αύξηση των 
αναλήψεων υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση των ΕΔΕΤ· εκφράζει τη λύπη 
του για αυτές τις καθυστερήσεις στην 
εφαρμογή των ΕΔΕΤ, οι οποίες θα 
εξακολουθήσουν να επηρεάζουν τα 
τελευταία έτη του τρέχοντος ΠΔΠ· 
στηρίζει πλήρως τη σύσταση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου να λάβει η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέτρα, 
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προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη 
πίεση στο επίπεδο των πιστώσεων 
πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του ΠΔΠ 
2021-2027.

Or. en

Τροπολογία 6
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4 α. επισημαίνει ότι οι καθυστερήσεις 
στην εφαρμογή των ΕΔΕΤ εξακολουθούν 
να επηρεάζουν τα τελευταία έτη του 
ΠΔΠ, πράγμα που επηρεάζει και τη 
χρήση των προχρηματοδοτήσεων και των 
εκκρεμών αναλήψεων υποχρεώσεων, θα 
επηρεάσουν δε τις ανάγκες πιστώσεων 
πληρωμών κατά το επόμενο ΠΔΠ·  γι' 
αυτό συνιστά να λάβει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή μέτρα, προκειμένου να 
αποφευχθεί η άσκοπη πίεση στο επίπεδο 
των πιστώσεων πληρωμών κατά τα 
πρώτα έτη του επόμενου ΠΔΠ 2021-
2027·

Or. en

Τροπολογία 7
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία 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 %·

5. 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 %· 
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ζητεί να αναληφθεί επείγουσα δράση για 
να μειωθεί το ποσοστό σφάλματος στο 
μέλλον, ιδίως για τη νέα περίοδο 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 8
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία 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 %·

5. τονίζει τη σημασία της ενωσιακής 
πολιτικής για τη συνοχή κατά την 
εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την 
υποστήριξη των κρατών μελών και των 
περιφερειών για την αντιμετώπιση των 
νέων και των σταθερών προκλήσεων, 
όπως η παγκοσμιοποίηση, η ανεργία, η 
βιομηχανική αλλαγή, η ψηφιοποίηση και 
η επανειδίκευση των ανθρώπων· 
σημειώνει με ανησυχία 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 %· 
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· 

Or. en
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Τροπολογία 9
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. σημειώνει με ανησυχία 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 %·

5. σημειώνει με ανησυχία 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 %· υπενθυμίζει ότι 
στις 220 επιχειρήσεις που εξετάστηκαν το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εντόπισε και 
προσδιόρισε ποσοτικά 36 σφάλματα, τα 
οποία δεν είχαν ανακαλύψει οι ελεγκτικές 
αρχές και στα οποία προστίθενται τα 60 
σφάλματα που είχαν ήδη εντοπίσει οι 
ίδιες οι αρχές·

Or. it

Τροπολογία 10
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. επισημαίνει ότι παραμένουν οι 
αδυναμίες όσον αφορά την κανονικότητα 
των δαπανών που δηλώνουν οι 
διαχειριστικές αρχές και ότι, παρά τις 
πρόσφατες βελτιώσεις, εξακολουθούν οι 
ελλείψεις και τα ανεντόπιστα και 
αδιόρθωτα σφάλματα·  τονίζει σε αυτό το 
πλαίσιο ότι οι ελεγκτικές αρχές παίζουν 
βασικό ρόλο στο πλαίσιο δικλίδων και 
διασφάλισης των δαπανών στον τομέα 
της συνοχής και τις καλεί να 
αντιμετωπίσουν τις εντοπιζόμενες 
αδυναμίες και να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικότερα το μοντέλο 
διασφάλισης στο μέλλον·
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Or. en

Τροπολογία 11
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Dragoş Pîslaru, Sylvie Brunet, Jordi 
Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6 α. τονίζει ότι η πολυπλοκότητα των 
κανόνων μπορεί να αυξάνει τον κίνδυνο 
σφάλματος και επισημαίνει ότι η 
πολυπλοκότητα πλήττει ιδιαίτερα τους 
δικαιούχους όταν οι εθνικές απαιτήσεις 
επιλεξιμότητας ξεπερνούν όσα απαιτεί η 
νομοθεσία της ΕΕ· 

Or. en

Τροπολογία 12
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8. επισημαίνει, για μία ακόμη χρονιά, 
ότι είναι ανάγκη να ληφθούν 
αποτελεσματικά 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 αυτόν 
τον τομέα πολιτικής·

8. επισημαίνει, για μία ακόμη χρονιά, 
ότι είναι ανάγκη να ληφθούν 
αποτελεσματικά 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 αυτόν 
τον τομέα πολιτικής· ειδικότερα, καλεί την 
Επιτροπή να εφαρμόζει καλύτερα τα 
ενδεδειγμένα ελεγκτικά μέτρα που 
αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι δεν 
θα κλείνει κανένα πρόγραμμα με 
σημαντικό επίπεδο σφάλματος ή 
παράτυπες δαπάνες και ότι θα 
διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι σε επίπεδο 
ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών 
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οργανισμών από ελεγκτική αρχή·

Or. en

Τροπολογία 13
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. λαμβάνει υπό σημείωση ότι το 
ΕΕΣ εκτίμησε το επίπεδο σφάλματος των 
δαπανών υψηλού κινδύνου, όπως οι 
επιστροφές δαπανών, στο 4,5%· 
υπενθυμίζει ότι στον Τομέα 1Β 
(οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή, συμπεριλαμβανομένου του ΕΚΤ) 
κυριαρχούν οι επιστροφές, επομένως οι 
δαπάνες υψηλού κινδύνου, και ότι ο 
τομέας αυτός έχει τη μεγαλύτερη 
συμβολή στο εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος για δαπάνες υψηλού κινδύνου 
το 2018 (43,0% επί του συνόλου 
σφαλμάτων)·  ζητεί επειγόντως να 
χρησιμοποιούνται οι επιλογές 
απλουστευμένου κόστους, για να μειωθεί 
το ποσοστό σφάλματος·

Or. en

Τροπολογία 14
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. αναγνωρίζει ότι το 2018 αυξήθηκε 
σημαντικά ο αριθμός των 
προειδοποιητικών επιστολών και 
διακοπών λόγω του αυξημένου αριθμού 
φακέλων διασφάλισης που ελήφθησαν τον 
Φεβρουάριο του 2018 και των 
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πορισμάτων των ελέγχων συμμόρφωσης 
που διενεργήθηκαν στο τέλος του έτους·

Or. en

Τροπολογία 15
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και η 
πρωτοβουλία για την απασχόληση των 
νέων (ΠΑΝ) έχουν σκοπό να συμβάλουν 
σε ένα υψηλό ποσοστό απασχόλησης και 
στη δημιουργία περισσότερων και 
καλύτερων θέσεων εργασίας, μεταξύ 
άλλων με την ΠΑΝ να ασχοληθεί με 
περιφέρειες που έχουν υψηλό ποσοστό 
ανεργίας των νέων, επομένως πρέπει να 
έχουν συνεχή οικονομική και πολιτική 
στήριξη από τα ενωσιακά, εθνικά και 
περιφερειακά θεσμικά όργανα ως προς 
την επίτευξη των στόχων τους κατά τα 
επόμενα έτη· 

Or. en

Τροπολογία 16
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. χαιρετίζει τη δέσμευση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής να καταστήσει 
την ΠΑΝ μόνιμο μέσο καταπολέμησης 
της ανεργίας των νέων· επαναλαμβάνει 
ότι οι διαδικασίες δημοσιονομικής 
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διαχείρισης καθώς και οι απαιτήσεις 
υποβολής στοιχείων στην ΠΑΝ πρέπει να 
βελτιωθούν και να λαμβάνουν καλύτερα 
υπόψη τους νέους που έχουν τη 
μικρότερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, 
την κατάρτιση και την απασχόληση·

Or. en

Τροπολογία 17
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 α. υπενθυμίζει ότι στην ειδική 
έκθεσή 5/2017 (Ανεργία των νέων - 
άλλαξε η κατάσταση με τις πολιτικές της 
ΕΕ;) το Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε 
ότι, μολονότι είχε σημειωθεί κάποια 
πρόοδος ως προς την εφαρμογή των 
εγγυήσεων για τη νεολαία και είχαν 
επιτευχθεί ορισμένα αποτελέσματα, η 
κατάσταση υστερούσε έναντι των 
αρχικών προσδοκιών που είχαν 
διατυπωθεί κατά την εξαγγελία των 
εγγυήσεων αυτών·

Or. en

Τροπολογία 18
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 β. αναγνωρίζει ότι, αν και έχει 
επιτευχθεί ανακατεύθυνση της 
χρηματοδότησης από το ΕΚΤ μετά τις 
συστάσεις που διατυπώνονται στην 
ειδική έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
αριθ. 17/2015, η εστίαση στα 
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αποτελέσματα παραμένει ανεπαρκής·

Or. en

Τροπολογία 19
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9 γ. 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») και πρέπει να 
εφαρμοστούν, οι περισσότερες μέχρι τις 
31 Δεκεμβρίου 2019· ειδικότερα, 
λαμβάνει 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 η δε 
παρακολούθηση 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 
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επίπεδο· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτή η κατάσταση ενδέχεται 
να μην αλλάξει αν δεν αναληφθεί αμέσως 
δράση·

Or. en

Τροπολογία 20
Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Dragoş Pîslaru, 
Monica Semedo, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. 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·

10. 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 το 
ΤΕΒΑ είναι σημαντικό μέσο για τη 
διασφάλιση διατροφικής και υλικής 
στήριξης και, 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·

Or. en

Τροπολογία 21
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, λόγω 11. στηρίζει το ΤΕΒΑ, το οποίο έχει 
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περιορισμών στην παρακολούθησή του, η 
συμβολή του ΤΕΒΑ στη μείωση της 
φτώχειας δεν έχει προσδιοριστεί, και 
αποδοκιμάζει ιδίως το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τη σχετική σημασία του 
ΤΕΒΑ στο πλαίσιο της συνολικής στήριξης 
που παρέχεται στους απόρους στην ΕΕ·

σκοπό να αμβλύνει τις χειρότερες μορφές 
φτώχειας στην ΕΕ όπως η έλλειψη 
τροφής, η έλλειψη στέγης και η παιδική 
φτώχεια· τονίζει ότι τα αποτελέσματα της 
ενδιάμεσης αξιολόγησης για το 2018 
δείχνουν ότι το Ταμείο έχει σαφή 
επίδραση σχεδόν σε κάθε κράτος μέλος 
και ότι τα στηριζόμενα μέτρα 
επισιτιστικής βοήθειας, υλικής βοήθειας 
και κοινωνικής ένταξης αλλάζουν τη ζωή 
των απόρων, συμπεριλαμβανομένων 
όσων θα έμεναν εκτός της καθιερωμένης 
κοινωνικής αρωγής ή όσων έχουν ανάγκη 
από άμεση στήριξη· επισημαίνει ότι η 
αξιολόγηση εντόπισε μια σειρά από 
αδυναμίες στην εφαρμογή του Ταμείου 
και ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο πρότεινε 
να ασχοληθεί το Ταμείο περισσότερο με 
αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
καθώς και ότι η Επιτροπή πρέπει να 
βελτιώσει τα δεδομένα που συγκέντρωσε 
για να καταδείξει καλύτερα τη σχετική 
σημασία του ΤΕΒΑ στο πλαίσιο της 
συνολικής στήριξης που παρέχεται στους 
απόρους στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 22
Sylvie Brunet, Monica Semedo, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-Pierre Vedrenne, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, λόγω 
περιορισμών στην παρακολούθησή του, η 
συμβολή του ΤΕΒΑ στη μείωση της 
φτώχειας δεν έχει προσδιοριστεί, και 
αποδοκιμάζει ιδίως το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τη σχετική σημασία του 
ΤΕΒΑ στο πλαίσιο της συνολικής 
στήριξης που παρέχεται στους απόρους 
στην ΕΕ·

11. πιστεύει ότι η δράση που ανέλαβε 
η Επιτροπή 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· 
επισημαίνει ότι, λόγω περιορισμών στην 
παρακολούθησή του και έλλειψης 
δεδομένων από το σύνολο της ΕΕ, η 
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συμβολή του ΤΕΒΑ στη μείωση της 
φτώχειας δεν έχει καταδειχθεί ακόμη 
ποσοτικά· υπενθυμίζει ωστόσο ότι, 
σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία της 
ειδικής έκθεσης του Ευρωπαϊκού 
Ελεγκτικού Συνεδρίου1a, το εν λόγω 
Ταμείο συνεισφέρει σημαντικό μερίδιο 
στο σύνολο των δραστηριοτήτων 
κοινωνικής στήριξης σε ορισμένα κράτη 
μέλη και ότι, σύμφωνα με τις τράπεζες 
τροφίμων, το ένα τρίτο από τα τρόφιμα 
που παρέχουν χρηματοδοτείται από το 
ΤΕΒΑ, καθώς και ότι το ΤΕΒΑ επιτρέπει 
να υπάρχει μικρότερη εξάρτηση από την 
ακανόνιστη ροή δωρεών, επομένως 
διευκολύνει τη βελτίωση του σχεδιασμού 
όσον αφορά την αναδιανομή 
συγκεκριμένων τροφίμων·

_________________
1a Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, ειδική 
έκθεση αριθ. 5/2019: ΤΕΒΑ-Ταμείο 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους 
Απόρους: πολύτιμη η στήριξή του, αλλά η 
συμβολή του στη μείωση της φτώχειας 
δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, Απρίλιος 
2019, σ. 19.

Or. en

Τροπολογία 23
Anne Sander

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, λόγω 
περιορισμών στην παρακολούθησή του, η 
συμβολή του ΤΕΒΑ στη μείωση της 
φτώχειας δεν έχει προσδιοριστεί, και 
αποδοκιμάζει ιδίως το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν τη σχετική σημασία του 
ΤΕΒΑ στο πλαίσιο της συνολικής στήριξης 
που παρέχεται στους απόρους στην ΕΕ·

11. σημειώνει με ανησυχία ότι, λόγω 
περιορισμών στην παρακολούθησή του, η 
συμβολή του ΤΕΒΑ στη μείωση της 
φτώχειας δεν έχει προσδιοριστεί, και 
αποδοκιμάζει ιδίως το γεγονός ότι η 
Επιτροπή δεν διαθέτει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την ιδιαίτερη σημασία του 
ΤΕΒΑ, ως παράγοντα ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης που να συμβάλλει στην 
καταπολέμηση των κοινωνικών 
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διαιρέσεων εντός της Ένωσης, στο 
πλαίσιο της συνολικής στήριξης που 
παρέχεται στους απόρους στην ΕΕ, ιδίως 
σε σχέση με την επισιτιστική βοήθεια· 

Or. fr

Τροπολογία 24
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 α. υπενθυμίζει σε αυτό το πλαίσιο, 
ότι κατά την αξιολόγηση 
αποτελεσματικότητας του Ταμείου η 
οποία περιλαμβάνεται στην ενδιάμεση 
αξιολόγηση, μπορεί να εξεταστούν 
περαιτέρω η λήψη και η παρακολούθηση 
συνοδευτικών μέτρων· 

Or. en

Τροπολογία 25
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 α. εκφράζει τη λύπη του που η 
εστίαση της βοήθειας σε οποιαδήποτε 
ευάλωτη ομάδα βρίσκεται στη διακριτική 
ευχέρεια των οργανώσεων-εταίρων, με 
τον συνακόλουθο κίνδυνο 
κατακερματισμού της περιορισμένης 
χρηματοδότησης· ομοίως λυπάται για το 
γεγονός ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν 
μπόρεσε να προσδιορίσει πόσο καλά 
αλληλοσυμπληρώνονται το ΤΕΒΑ και 
άλλα καθεστώτα στήριξης (είτε πρόκειται 
για εθνικά είτε για το ΕΚΤ), τονίζει δε την 
ανάγκη να βελτιωθούν περαιτέρω οι 
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συνέργιες μεταξύ του ΤΕΒΑ και του ΕΚΤ 
το 2019 και το 2020· 

Or. en

Τροπολογία 26
Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11 α. διαπιστώνει σε αυτό το πλαίσιο με 
ανησυχία ότι, σύμφωνα με τη FEANTSA, 
την ευρωπαϊκή ομοσπονδία οργανώσεων 
για τη συνδρομή αστέγων, και με το 
Ίδρυμα Abbé Pierre, υπάρχουν 700.000 
άστεγοι στην ΕΕ, αύξηση κατά 70% τα 
τελευταία δέκα χρόνια· είναι της άποψης 
ότι αυτή η αύξηση έχει βαθύτερες αιτίες, 
όπως π.χ. τη μετανάστευση λόγω 
φτώχειας, την έλλειψη σε οικονομικά 
προσιτές κατοικίες και την αυξανόμενη 
ανισότητα και φτώχεια· επαινεί ως εκ 
τούτου τα μέτρα επισιτιστικής βοήθειας 
και λοιπής υλικής βοήθειας ως μέτρα 
τύπου Ι του ΤΕΒΑ, τονίζει ωστόσο ότι 
μόνο διαρθρωτικά μέτρα μπορούν να 
αντιμετωπίσουν την έλλειψη κατοικιών 
και στέγης·

Or. de

Τροπολογία 27
Kira Marie Peter-Hansen, Alexandra Louise Rosenfield Phillips

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12 α. τονίζει την ανάγκη για 
αυστηρότερη παρακολούθηση των 
δημόσιων συμβάσεων σε όλη τη διάρκεια 
του χρηματοδοτικού κύκλου·
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Or. en

Τροπολογία 28
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12 α. αναγνωρίζει τις προσπάθειες που 
καταβάλλουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
τα κράτη μέλη στο θέμα αυτό και τους 
ενθαρρύνει να αναπτύξουν περαιτέρω το 
εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου 
ARACHNE με την ενεργό συμμετοχή των 
κρατών μελών· καλεί, για τον σκοπό 
αυτό, τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν τη 
βάση δεδομένων του ARACHNE στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό, για να αποτραπεί 
η αθέμιτη και παράτυπη χρήση 
κονδυλίων της ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 29
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον 
τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» είναι 2,0 
% - ποσοστό που αντιπροσωπεύει 
σημαντική μείωση σε σχέση με το 2017 
(4,2 %) και το 2016 (4,1 %) και σημειώνει 
ότι τα περισσότερα σφάλματα αφορούσαν 
τις δαπάνες για την έρευνα ενώ τα 
σφάλματα στις λοιπές δαπάνες είναι 
περιορισμένα·

14. επισημαίνει ότι το εκτιμώμενο 
επίπεδο σφάλματος στον τομέα 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση» είναι 2,0 % και 
σημειώνει ότι τα περισσότερα σφάλματα 
αφορούσαν τις δαπάνες για την έρευνα ενώ 
τα σφάλματα στις λοιπές δαπάνες είναι πιο 
περιορισμένα·

Or. it
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Τροπολογία 30
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον 
τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» είναι 2,0 
% - ποσοστό που αντιπροσωπεύει 
σημαντική μείωση σε σχέση με το 2017 
(4,2 %) και το 2016 (4,1 %) και σημειώνει 
ότι τα περισσότερα σφάλματα αφορούσαν 
τις δαπάνες για την έρευνα ενώ τα 
σφάλματα στις λοιπές δαπάνες είναι 
περιορισμένα·

14. σημειώνει με ικανοποίηση ότι το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον 
τομέα «Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση» είναι 2,0 
% - ποσοστό που αντιπροσωπεύει 
σημαντική μείωση σε σχέση με το 2017 
(4,2 %) και το 2016 (4,1 %) και σημειώνει 
ότι τα περισσότερα σφάλματα αφορούσαν 
τις δαπάνες για την έρευνα ενώ τα 
σφάλματα στις λοιπές δαπάνες είναι 
περιορισμένα· αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες της Επιτροπής να βελτιώσει 
το επίπεδο σφαλμάτων, το οποίο είναι 
χαμηλότερο σε σχέση με τα τελευταία δύο 
χρόνια, και επαναλαμβάνει τη σημασία 
των προγραμμάτων δαπανών στο 
κεφάλαιο της ανταγωνιστικότητας, τα 
οποία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην προώθηση μιας κοινωνίας χωρίς 
αποκλεισμούς, στην τόνωση της 
ανάπτυξης και στη δημιουργία 
απασχόλησης στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 31
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «EaSI» έδειξε ότι οι στόχοι 

15. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
Επιτροπή, η ενδιάμεση αξιολόγηση του 
προγράμματος «EaSI» έδειξε ότι οι στόχοι 
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του εξακολουθούν να ισχύουν και ότι το 
πρόγραμμα προσέγγισε με τρόπο 
αποτελεσματικό τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
με συνέπεια την παραγωγή αποτελεσμάτων 
και την επίτευξη των στόχων του· 
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»)·

του εξακολουθούν να ισχύουν και ότι το 
πρόγραμμα προσέγγισε με τρόπο 
αποτελεσματικό τα ενδιαφερόμενα μέρη, 
με συνέπεια την παραγωγή αποτελεσμάτων 
υψηλής ποιότητας και την επίτευξη των 
στόχων του, ιδίως ενόψει των 
προκλήσεων του υπάρχοντος κοινωνικο-
οικονομικού πλαισίου, στο οποίο δεσπόζει 
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»)·

Or. en

Τροπολογία 32
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15 α. ζητεί μετ' επιτάσεως να εντάξει το 
ΕΚΤ+, στο πλαίσιο του σκέλους EaSI, μια 
σειρά βελτιώσεων, οι οποίες θα 
περιλαμβάνουν εντονότερη εστίαση στις 
μειονεκτούσες ομάδες, μεγαλύτερη 
δημοσιονομική ευελιξία και 
αποτελεσματικότερη συσσωμάτωση των 
υφιστάμενων δραστηριοτήτων· 

Or. en

Τροπολογία 33
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15 α. ενθαρρύνει την Επιτροπή να 
βελτιώσει την εφαρμογή του 
προγράμματος απασχόλησης και 
κοινωνικής καινοτομίας, ιδίως μέσω 
αυξημένης ευελιξίας και μέσω στόχευσης 
σε ομάδες που χρήζουν ειδικής στήριξης, 
μέσω της απλούστευσης των 
διαδικασιών, της βελτίωσης της 
εσωτερικής συνοχής και της ενίσχυσης 
των δεσμών με άλλα ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 34
Tomáš Zdechovský

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15 β. επισημαίνει ειδικότερα ότι η 
ενδιάμεση αξιολόγηση ανέδειξε 
ορισμένους τρόπους για να βελτιωθεί η 
εφαρμογή του προγράμματος 
απασχόλησης και κοινωνικής 
καινοτομίας, ιδίως μέσω της 
απλούστευσης των διαδικασιών, της 
βελτιωμένης εσωτερικής συνοχής και της 
ενίσχυσης των δεσμών με άλλα ταμεία·

Or. en

Τροπολογία 35
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
ολοκλήρωσε το 2018 την πρώτη οριζόντια 
αξιολόγηση των οργανισμών της 

16. σημειώνει ότι η Επιτροπή 
ολοκλήρωσε το 2018 την πρώτη οριζόντια 
αξιολόγηση των οργανισμών της 
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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 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·

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· 
διαπιστώνει ωστόσο ότι αυτοί οι τέσσερις 
οργανισμοί, στους οποίους πρόκειται να 
προστεθεί τώρα και ο Ευρωπαϊκός 
Οργανισμός Εργασίας, συνιστούν μια όχι 
πάντα αποτελεσματική εστία απώλειας 
χρημάτων και πόρων· υπογραμμίζει τη 
σημασία του εξορθολογισμού των 
δαπανών, της μείωσης της σπατάλης και 
της αποφυγής επικαλύψεων εργασίας·

Or. it

Τροπολογία 36
Guido Reil

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. σημειώνει 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 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·

16. σημειώνει 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·

Or. de
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Τροπολογία 37
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. σημειώνει 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 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·

16. 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·

Or. en

Τροπολογία 38
Alex Agius Saliba, Vilija Blinkevičiūtė, Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, 
Elisabetta Gualmini, Marianne Vind, Milan Brglez

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16 α. χαιρετίζει την Ευρωπαϊκή Αρχή 
Εργασίας (ΕΑΕ) και τονίζει την ανάγκη 
να διασφαλιστεί ότι θα διατεθούν αρκετοί 
χρηματοδοτικοί πόροι για την ίδρυσή 
της· επιμένει ότι η χρηματοδότηση αυτή 
δεν μπορεί να επιτευχθεί με ανακατανομή 
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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 στη μείωση των πόρων και 
ικανοτήτων του EURES· ως εκ τούτου, 
επισημαίνει την ανάγκη να διατηρηθούν 
σαφείς και χωριστές γραμμές του 
προϋπολογισμού για την ELA και για το 
EURES·

Or. en

Τροπολογία 39
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. 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)·

17. διαπιστώνει 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)·

Or. it

Τροπολογία 40
Marc Botenga

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δρομολόγησε 
τέσσερις θεματικές αξιολογήσεις το 2018 
(σχετικά με τη στήριξη της απασχόλησης 

17. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι η Επιτροπή δρομολόγησε 
τέσσερις θεματικές αξιολογήσεις το 2018 
(σχετικά με τη στήριξη της απασχόλησης 
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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)·

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)· τονίζει επιπλέον ότι η 
διαφάνεια και η επίγνωση 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 
αξιολογηθούν, ο τρόπος με τον οποίο 
παρουσιάζονται και διατίθενται τα 
δεδομένα και οι πόροι σήμερα και ο 
βαθμός στον οποίο οι πολίτες τα θεωρούν 
εύκολα στον εντοπισμό, την αναγνώριση 
και τη χρήση·

Or. en

Τροπολογία 41
Elena Lizzi

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. 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 μόνο 
από ορισμένες απόψεις και παροτρύνει την 
Επιτροπή να καταβάλει προσπάθειες για 
την πλήρη εφαρμογή της εν λόγω 
σύστασης·

18. επισημαίνει με ανησυχία 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 
μόνο από ορισμένες απόψεις και 
παροτρύνει την Επιτροπή να καταβάλει 
προσπάθειες για την πλήρη εφαρμογή της 
εν λόγω σύστασης·

Or. it


