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Τροπολογία 1
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 1

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

1. υπενθυμίζει ότι το 2019 ήταν το 
προτελευταίο έτος εκτέλεσης του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020 και ότι 
όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν 
πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία·

1. υπενθυμίζει ότι το 2019 ήταν το 
προτελευταίο έτος εκτέλεσης του 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 
(ΠΔΠ) για την περίοδο 2014-2020 και ότι 
όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα έχουν 
πλέον τεθεί σε πλήρη λειτουργία· 
σημειώνει ότι το Ελεγκτικό Συνέδριο 
εξέδωσε ανεπιφύλακτη γνώμη σχετικά με 
την αξιοπιστία των λογαριασμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2019 και 
διαπίστωσε ότι τα έσοδα για το 2019 
ήταν νόμιμα, κανονικά και χωρίς 
ουσιώδη σφάλματα, ενώ εξέδωσε 
αρνητική γνώμη σχετικά με τις δαπάνες·

Or. en

Τροπολογία 2
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, έως το τέλος του 
2019, οι αναλήψεις υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση συνέχισαν να αυξάνονται και 
έφτασαν τα 298 δισ. EUR· επισημαίνει ότι 
η αύξηση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι 
οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
υπερέβαιναν συστηματικά τις πιστώσεις 
πληρωμών και ότι οι ανάγκες πληρωμών 
αναβάλλονταν για το επόμενο ΠΔΠ, 
κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 

2. σημειώνει ότι, έως το τέλος του 
2019, οι αναλήψεις υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση συνέχισαν να αυξάνονται και 
έφτασαν τα 298 δισ. EUR· επισημαίνει ότι 
η αύξηση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι 
οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
υπερέβαιναν συστηματικά τις πιστώσεις 
πληρωμών και ότι οι ανάγκες πληρωμών 
αναβάλλονταν για το επόμενο ΠΔΠ, 
κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· 
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και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· σημειώνει ότι, παρά το γεγονός ότι η 
απορρόφηση των ΕΔΕΤ επιταχύνθηκε, 
εξακολουθεί να είναι βραδύτερη από ό, τι 
στο πλαίσιο του προηγούμενου ΠΔΠ· 
ζητεί, συνεπώς, 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 χωρίς 
προστιθέμενη αξία·

Or. en

Τροπολογία 3
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, έως το τέλος του 
2019, οι αναλήψεις υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση συνέχισαν να αυξάνονται και 
έφτασαν τα 298 δισ. EUR· επισημαίνει ότι 
η αύξηση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι 
οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
υπερέβαιναν συστηματικά τις πιστώσεις 
πληρωμών και ότι οι ανάγκες πληρωμών 
αναβάλλονταν για το επόμενο ΠΔΠ, 
κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

2. σημειώνει ότι, έως το τέλος του 
2019, οι αναλήψεις υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση συνέχισαν να αυξάνονται και 
έφτασαν τα 298 δισ. EUR· επισημαίνει ότι 
η αύξηση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι 
οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
υπερέβαιναν συστηματικά τις πιστώσεις 
πληρωμών και ότι οι ανάγκες πληρωμών 
αναβάλλονταν για το επόμενο ΠΔΠ, 
κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· 
υπογραμμίζει ότι σημειώθηκε σημαντική 
αύξηση στις αιτήσεις πληρωμής των 
ΕΔΕΤ, ενώ η χρήση ή η «απορρόφηση» 
των εν λόγω κονδυλίων από τα κράτη 
μέλη παρέμεινε βραδύτερη από ό, τι είχε 
προγραμματιστεί, γεγονός που συνέβαλε 
στην ανησυχητική αύξηση των εκκρεμών 
αναλήψεων υποχρεώσεων για τα ΕΔΕΤ·

Or. en
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Τροπολογία 4
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2. σημειώνει ότι, έως το τέλος του 
2019, οι αναλήψεις υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση συνέχισαν να αυξάνονται και 
έφτασαν τα 298 δισ. EUR· επισημαίνει ότι 
η αύξηση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι 
οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
υπερέβαιναν συστηματικά τις πιστώσεις 
πληρωμών και ότι οι ανάγκες πληρωμών 
αναβάλλονταν για το επόμενο ΠΔΠ, 
κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)·

2. σημειώνει ότι, έως το τέλος του 
2019, οι αναλήψεις υποχρεώσεων προς 
εκκαθάριση συνέχισαν να αυξάνονται και 
έφτασαν τα 298 δισ. EUR· επισημαίνει ότι 
η αύξηση αυτή οφειλόταν στο γεγονός ότι 
οι πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων 
υπερέβαιναν συστηματικά τις πιστώσεις 
πληρωμών και ότι οι ανάγκες πληρωμών 
αναβάλλονταν για το επόμενο ΠΔΠ, 
κυρίως λόγω καθυστερήσεων στην 
εκτέλεση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών 
και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ)· γι' 
αυτό συνιστά να λάβει μέτρα η Επιτροπή, 
προκειμένου να αποφευχθεί η άσκοπη 
πίεση στο επίπεδο των πιστώσεων 
πληρωμών κατά τα πρώτα έτη του νέου 
ΠΔΠ 2021-2027·

Or. en

Τροπολογία 5
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2α. σημειώνει ότι το 2019 το 
Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε 
σημαντική αύξηση των αιτήσεων 
πληρωμής για τα Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία 
(ΕΔΕΤ) που περιλαμβάνουν το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο· 
σημειώνει, περαιτέρω, ότι το 2019 το 
ποσοστό σωρευτικής απορρόφησης από 
τα ΕΔΕΤ παρέμεινε χαμηλότερο από ό, τι 
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στο πλαίσιο του προηγούμενου ΠΔΠ και 
μόνο εννέα κράτη μέλη είχαν υψηλότερα 
ποσοστά απορρόφησης στο πλαίσιο του 
τρέχοντος ΠΔΠ από ό, τι στο 
προηγούμενο· καλεί την Επιτροπή να 
αναλύσει τους λόγους για τα χαμηλά 
επίπεδα απορρόφησης και να λάβει μέτρα 
για την αποφυγή τόσο της 
αδικαιολόγητης πίεσης στο επίπεδο των 
πιστώσεων, κατά τα πρώτα έτη του 
επόμενου ΠΔΠ 2021-2027, όσο και των 
αχρείαστα περίπλοκων και/ή επαχθών 
κανόνων· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι, στην αρχή του έκτου έτους 
του τρέχοντος ΠΔΠ, μόνο το 17 % 
περίπου της συνολικής χρηματοδότησης 
των ΕΔΕΤ που δεσμεύτηκε μέσω 
χρηματοδοτικών μέσων στο πλαίσιο της 
επιμερισμένης διαχείρισης (ΜΑΣ) είχε 
φτάσει στους τελικούς αποδέκτες και 
παροτρύνει τόσο την Επιτροπή όσο και 
τα κράτη μέλη να εξετάσουν και να 
αντιμετωπίσουν το ζήτημα αυτό·

Or. en

Τροπολογία 6
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 2 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

2β. υπενθυμίζει ότι οι δαπάνες στο 
πλαίσιο αυτού του υποτομέα αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και στη μείωση των αναπτυξιακών 
ανισοτήτων μεταξύ των διαφόρων 
κρατών μελών και περιφερειών της ΕΕ· 
τονίζει τη σημασία που έχει η πολιτική 
συνοχής της ΕΕ για την υποστήριξη της 
υλοποίησης του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων και την παροχή 
συνδρομής στα κράτη μέλη και τις 
περιφέρειές τους για τη διαμόρφωση 
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νέων ευκαιριών και την αντιμετώπιση 
προκλήσεων όπως η παγκοσμιοποίηση, η 
ανεργία, η βιομηχανική αλλαγή, η 
ψηφιοποίηση και η υποστήριξη της 
επανειδίκευσης και της διά βίου 
μάθησης·

Or. en

Τροπολογία 7
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3α. 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 8
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3β. υπενθυμίζει ότι στην ειδική 
έκθεσή του αριθ. 22/2018 («Κινητικότητα 
στο πλαίσιο του Erasmus+»), το 
Ελεγκτικό Συνέδριο διαπίστωσε ότι το 
σκέλος ΕΕΚ του προγράμματος 
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Erasmus+ θα μπορούσε να βελτιωθεί 
περαιτέρω, καθώς η ένταξη της ΕΕΚ 
φέρνει το πρόγραμμα πιο κοντά σε 
μεγαλύτερη ποικιλία πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 9
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 3 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

3γ. λαμβάνει υπό σημείωση την ειδική 
έκθεση αριθ. 14/2016 («Πρωτοβουλίες 
πολιτικής της ΕΕ και χρηματοδοτική 
στήριξη για την ένταξη των Ρομά»), 
σύμφωνα με την οποία έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος κατά την τελευταία 
δεκαετία όσον αφορά την ένταξη των 
Ρομά, ωστόσο εξακολουθούν να 
υπάρχουν εμπόδια στην πράξη· εκφράζει, 
στο πλαίσιο αυτό, την απογοήτευσή του 
για το γεγονός ότι τα κριτήρια των 
«βέλτιστων πρακτικών» που συνέβαλαν 
στην επιτυχή ένταξη των Ρομά δεν 
εφαρμόζονταν πάντοτε και η 
παρακολούθηση των επιδόσεων ήταν 
δύσκολη· υπενθυμίζει ότι η έλλειψη 
αξιόπιστων και ολοκληρωμένων 
δεδομένων για τους Ρομά αποτελεί 
πρόβλημα για την τεκμηριωμένη χάραξη 
πολιτικής σε ενωσιακό και εθνικό 
επίπεδο· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι αυτή η κατάσταση ενδέχεται 
να μην αλλάξει αν δεν αναληφθεί αμέσως 
δράση·

Or. en

Τροπολογία 10
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff
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Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 
στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» το 2019 
ανήλθε σε 4,4 % (έναντι 5,0 % το 2018)· 
υπογραμμίζει ότι, παρά την ελαφρά μείωση 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπερβαίνει 
κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 
2 % και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
στις δαπάνες για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης συνολικά (2,7 %)·

4. τονίζει τη σημασία της πολιτικής 
συνοχής της ΕΕ για τη στήριξη της 
εφαρμογής του ευρωπαϊκού πυλώνα 
κοινωνικών δικαιωμάτων· σημειώνει με 
ανησυχία ότι το εκτιμώμενο συνολικό 
επίπεδο σφάλματος στον τομέα πολιτικής 
«Οικονομική, κοινωνική και εδαφική 
συνοχή» το 2019 ανήλθε σε 4,4 % (έναντι 
5,0 % το 2018)· υπογραμμίζει ότι, παρά 
την ελαφρά μείωση σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, το ποσοστό αυτό 
εξακολουθεί να υπερβαίνει κατά πολύ το 
όριο σημαντικότητας του 2 % και το 
εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στις 
δαπάνες για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης συνολικά (2,7 %)· 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, όσον αφορά την 
εφαρμογή του πλαισίου από τις 
διαχειριστικές αρχές, τις ελεγκτικές αρχές 
και την Επιτροπή, για να μειωθεί το 
υψηλό επίπεδο σφάλματος·

Or. en

Τροπολογία 11
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 

4. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 
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στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» το 2019 
ανήλθε σε 4,4 % (έναντι 5,0 % το 2018)· 
υπογραμμίζει ότι, παρά την ελαφρά μείωση 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπερβαίνει 
κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 
2 % και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
στις δαπάνες για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης συνολικά (2,7 %)·

στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» το 2019 
ανήλθε σε 4,4 % (έναντι 5,0 % το 2018)· 
υπογραμμίζει ότι, παρά την ελαφρά μείωση 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπερβαίνει 
κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 
2 % και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
στις δαπάνες για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης συνολικά (2,7 %)· αναγνωρίζει 
ότι η πλειονότητα των δαπανών στον 
τομέα αυτό θεωρείται ότι είναι υψηλού 
κινδύνου, δεδομένου ότι βασίζεται κυρίως 
σε επιστροφές εξόδων και συχνά 
υπόκειται σε πολύπλοκους κανόνες· 
σημειώνει ότι τα κύρια είδη σφάλματος 
υπό τον τίτλο «Συνοχή» ήταν μη 
επιλέξιμα έργα και παραβιάσεις των 
κανόνων της εσωτερικής αγοράς, ιδίως η 
μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί 
δημόσιων συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 12
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 
στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» το 2019 
ανήλθε σε 4,4 % (έναντι 5,0 % το 2018)· 
υπογραμμίζει ότι, παρά την ελαφρά μείωση 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπερβαίνει 
κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 
2 % και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
στις δαπάνες για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης συνολικά (2,7 %)·

4. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 
στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» το 2019 
ανήλθε σε 4,4 % (έναντι 5,0 % το 2018)· 
υπογραμμίζει ότι, παρά την ελαφρά μείωση 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπερβαίνει 
κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 
2 % και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
στις δαπάνες για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης συνολικά (2,7 %)· επισημαίνει, 
επιπλέον, ότι ο αριθμός και ο αντίκτυπος 
των εντοπισθέντων σφαλμάτων 
καταδεικνύει ότι υπάρχει υψηλός εγγενής 
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κίνδυνος σφάλματος στον τομέα αυτό και 
ότι οι έλεγχοι από τις διαχειριστικές 
αρχές είναι συχνά αναποτελεσματικοί 
όσον αφορά την πρόληψη ή τον 
εντοπισμό παρατυπιών στις δαπάνες που 
δηλώνουν οι δικαιούχοι·

Or. en

Τροπολογία 13
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 
στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» το 2019 
ανήλθε σε 4,4 % (έναντι 5,0 % το 2018)· 
υπογραμμίζει ότι, παρά την ελαφρά μείωση 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπερβαίνει 
κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 
2 % και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
στις δαπάνες για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης συνολικά (2,7 %)·

4. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
εκτιμώμενο συνολικό επίπεδο σφάλματος 
στον τομέα πολιτικής «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή» το 2019 
ανήλθε σε 4,4 % (έναντι 5,0 % το 2018)· 
υπογραμμίζει ότι, παρά την ελαφρά μείωση 
σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, το 
ποσοστό αυτό εξακολουθεί να υπερβαίνει 
κατά πολύ το όριο σημαντικότητας του 
2 % και το εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
στις δαπάνες για τον προϋπολογισμό της 
Ένωσης συνολικά (2,7 %)· ζητεί να 
αναληφθεί επείγουσα δράση για να 
μειωθεί το ποσοστό σφάλματος στο 
μέλλον, ιδίως για τη νέα περίοδο 
χρηματοδότησης·

Or. en

Τροπολογία 14
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 4 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

4α. σημειώνει ότι οι μη επιλέξιμες 
δαπάνες και οι διαδικασίες σύναψης 
δημόσιων συμβάσεων έχουν εντοπιστεί 
ως τα συνηθέστερα είδη παρατυπιών· 
τονίζει την 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 Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σε αυτόν τον τομέα πολιτικής·

Or. en

Τροπολογία 15
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι και για το οικονομικό έτος 
2019, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι οι αδυναμίες που 
εντοπίστηκαν στις μεθόδους 
δειγματοληψίας ορισμένων ελεγκτικών 
αρχών επηρέασαν την 
αντιπροσωπευτικότητα και ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες 
στον τρόπο με τον οποίον οι ελεγκτικές 
αρχές εκτελούν και τεκμηριώνουν το έργο 
τους·

5. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι και για το οικονομικό έτος 
2019, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι οι αδυναμίες που 
εντοπίστηκαν στις μεθόδους 
δειγματοληψίας ορισμένων ελεγκτικών 
αρχών επηρέασαν την 
αντιπροσωπευτικότητα και ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες 
στον τρόπο με τον οποίον οι ελεγκτικές 
αρχές εκτελούν και τεκμηριώνουν το έργο 
τους· σημειώνει με ανησυχία ότι παρά τις 
πολυάριθμες παρατυπίες που οι εθνικές 
αρχές ελέγχου ήδη ανέφεραν για τα έργα 
που εξετάζει το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
εξακολουθούν να είναι πολλά τα 
σφάλματα που δεν εντοπίζονται ή 
διορθώνονται από όλες τις υπηρεσίες 
ελέγχου που παρεμβαίνουν σε 
προγενέστερο στάδιο· εκφράζει την 
ικανοποίησή του, στο πλαίσιο αυτό, για 
την κοινή πρωτοβουλία της Επιτροπής 
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και των ελεγκτικών αρχών να βελτιώσουν 
την τεκμηρίωση του έργου των 
ελεγκτικών αρχών· συνιστά, με βάση τις 
διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου για το 2019, να 
αναλύσει η Επιτροπή τις κύριες πηγές 
των μη εντοπισθέντων σφαλμάτων και να 
αναπτύξει, από κοινού με τις ελεγκτικές 
αρχές, τα αναγκαία μέτρα για τη 
βελτίωση της αξιοπιστίας των 
αναφερόμενων υπολειπόμενων 
ποσοστών·

Or. en

Τροπολογία 16
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5. εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός ότι και για το οικονομικό έτος 
2019, το Ελεγκτικό Συνέδριο καταλήγει 
στο συμπέρασμα ότι οι αδυναμίες που 
εντοπίστηκαν στις μεθόδους 
δειγματοληψίας ορισμένων ελεγκτικών 
αρχών επηρέασαν την 
αντιπροσωπευτικότητα και ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες 
στον τρόπο με τον οποίον οι ελεγκτικές 
αρχές εκτελούν και τεκμηριώνουν το έργο 
τους·

5. υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο των 
ελεγκτικών αρχών στα κράτη μέλη στο 
πλαίσιο διασφάλισης και ελέγχου στον 
τομέα της πολιτικής συνοχής· εκφράζει τη 
λύπη του για το γεγονός ότι και για το 
οικονομικό έτος 2019, το Ελεγκτικό 
Συνέδριο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι 
οι αδυναμίες που εντοπίστηκαν στις 
μεθόδους δειγματοληψίας ορισμένων 
ελεγκτικών αρχών επηρέασαν την 
αντιπροσωπευτικότητα και ότι 
εξακολουθούν να υπάρχουν αδυναμίες 
στον τρόπο με τον οποίον οι ελεγκτικές 
αρχές εκτελούν και τεκμηριώνουν το έργο 
τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για 
τις κοινές προσπάθειες της Επιτροπής 
και των ελεγκτικών αρχών που οδήγησαν 
σε ένα «υπόμνημα ορθών πρακτικών» για 
την τεκμηρίωση του έργου των 
ελεγκτικών αρχών ως πρώτο βήμα για τη 
βελτίωση·
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Or. en

Τροπολογία 17
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 5 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

5α. αναγνωρίζει ότι οι δαπάνες της 
ΕΕ σε αυτόν τον τομέα πολιτικής 
χαρακτηρίζονται από επιστροφές 
δαπανών, οι οποίες συνεπάγονται πιο 
περίπλοκους κανόνες από ό, τι σε 
ορισμένους άλλους τομείς πολιτικής, και 
ότι αυτό έχει ως αποτέλεσμα το σχετικά 
υψηλό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος 
στον εν λόγω τομέα πολιτικής· στο 
πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι, το 2019, τα 
σφάλματα οφείλονταν κυρίως σε μη 
επιλέξιμα έργα (55 %) και σε παραβάσεις 
των κανόνων της εσωτερικής αγοράς 
(24 %, εκ των οποίων 15 % σοβαρή μη 
συμμόρφωση με τους κανόνες για τις 
δημόσιες συμβάσεις), ακολουθούμενα 
από μη επιλέξιμες δαπάνες (12 %) και 
απουσία βασικών δικαιολογητικών 
εγγράφων (4 %)·

Or. en

Τροπολογία 18
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 6 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

6α. σημειώνει ότι στην ετήσια έκθεση 
δραστηριοτήτων της για το 2019, η ΓΔ 
EMPL ανέφερε έναν ΒΔΕ (εναπομένον 
συνολικό ποσοστό σφάλματος 1,7 %) 
κάτω από το όριο σημαντικότητας του 
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2 % και ότι ανέφερε επίσης «μέγιστο 
ποσοστό» (έως 2,4 %) που θα επέτρεπε να 
ληφθούν υπόψη πιθανά περαιτέρω 
σφάλματα στις δαπάνες για πράξεις που 
δεν είχαν συμπεριληφθεί στους ελέγχους 
της Επιτροπής· επιπλέον σημειώνει ότι το 
Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί το «μέγιστο 
ποσοστό» καταλληλότερο, καθώς 
λαμβάνει υπόψη τον πιθανό αντίκτυπο 
ελεγκτικών εργασιών που βρίσκονται σε 
εξέλιξη·

Or. en

Τροπολογία 19
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7. σημειώνει ότι για το ΕΚΤ, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το 94,7 % του 
προϋπολογισμού της ΓΔ EMPL για το 
2019, ο σοβαρός εγγενής κίνδυνος 
σχετίζεται με την πολυπλοκότητα των 
χρηματοδοτούμενων πράξεων και 
δραστηριοτήτων, την τυπολογία και την 
ποικιλία των αποδεκτών, καθώς και τον 
μεγάλο αριθμό ετήσιων παρεμβάσεων·

7. υπενθυμίζει τη ζωτική σημασία 
του ΕΚΤ ως κύριου εργαλείου της ΕΕ για 
την ενίσχυση της απασχόλησης, της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης και την 
προώθηση της κοινωνικής ένταξης· 
σημειώνει ότι για το ΕΚΤ, το οποίο 
αντιπροσωπεύει το 94,7 % του 
προϋπολογισμού της ΓΔ EMPL για το 
2019, ο σοβαρός εγγενής κίνδυνος 
σχετίζεται με την πολυπλοκότητα των 
χρηματοδοτούμενων πράξεων και 
δραστηριοτήτων, την τυπολογία και την 
ποικιλία των αποδεκτών, καθώς και τον 
μεγάλο αριθμό ετήσιων παρεμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 20
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. σημειώνει ότι το 2019, το 
επισφαλές ποσό κατά την πληρωμή για το 
ΕΚΤ κυμαίνεται μεταξύ 1,7 % και -2,4 %· 
επιπλέον, λαμβάνει υπό σημείωση το 
γεγονός ότι, λόγω της επεξεργασίας των 
πρώτων πληρωμών για ορισμένα 
επιχειρησιακά προγράμματα στα κράτη 
μέλη το 2018 και το 2019, οι ελεγκτές 
είχαν τη δυνατότητα να εξετάσουν την 
πλήρη διαδικασία για μεγαλύτερο αριθμό 
προγραμμάτων και μεγαλύτερο αριθμό 
πληρωμών, γεγονός που οδήγησε στη 
συνέχεια σε αύξηση του αριθμού των 
σφαλμάτων που εντοπίστηκαν, καθώς και 
σε υψηλότερο ποσοστό σφαλμάτων·

Or. en

Τροπολογία 21
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7α. τονίζει τη σημασία του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) 
και της Πρωτοβουλίας για την 
Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) για την 
ενθάρρυνση υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, τη δημιουργία ποιοτικών 
θέσεων εργασίας και την καταπολέμηση 
της φτώχειας και του κοινωνικού 
αποκλεισμού· τονίζει την ανάγκη να τους 
παρασχεθεί η διαρκής οικονομική και 
πολιτική στήριξη των ενωσιακών, 
εθνικών και περιφερειακών θεσμικών 
οργάνων για την επίτευξη των στόχων 
τους κατά τα επόμενα έτη·

Or. en
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Τροπολογία 22
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7β. σημειώνει με ανησυχία ότι το 
συχνότερο σφάλμα που εμφανίζουν οι 
δαπάνες του ΕΚΤ είναι η απουσία 
βασικών δικαιολογητικών· σημειώνει, 
επιπλέον, ότι το 2019 το Ελεγκτικό 
Συνέδριο εντόπισε ένα έργο του ΕΚΤ που 
παραβίαζε τους κανόνες της ΕΕ για τις 
κρατικές ενισχύσεις·

Or. en

Τροπολογία 23
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 7 γ (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

7γ. επιδοκιμάζει το γεγονός ότι στο 
πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που 
εφαρμόζει η Επιτροπή, η ΓΔ EMPL 
εξακολουθεί να εφαρμόζει αυστηρή 
πολιτική διακοπής και αναστολής των 
πληρωμών για τη διαφύλαξη των 
οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ· στο 
πλαίσιο αυτό, σημειώνει ότι για το 
ΕΚΤ/Πρωτοβουλία για την απασχόληση 
των νέων (ΠΑΝ) και το ΤΕΒΑ, το 2019 
εκδόθηκαν 12 αποφάσεις διακοπής και 
μία απόφαση αναστολής, και ότι, 
επιπλέον, απεστάλησαν στα 
ενδιαφερόμενα κράτη μέλη 16 
προειδοποιητικές επιστολές και πέντε 
επιστολές προ της αναστολής·

Or. en
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Τροπολογία 24
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. σημειώνει ότι, κατά μέσο όρο, 
περισσότερα από ένα στα πέντε άτομα 
και ένα στα τέσσερα παιδιά 
εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο 
φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει τη 
δέσμευση της ΕΕ να παράσχει στήριξη 
στους απόρους μέσω του ΤΕΒΑ, 
ανακουφίζοντας τις χειρότερες μορφές 
φτώχειας στην Ένωση, όπως η στέρηση 
τροφής, η αστεγία και η παιδική φτώχεια· 
σημειώνει ότι περίπου 13 εκατομμύρια 
άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων 
περίπου 4 εκατομμυρίων παιδιών ηλικίας 
κάτω των 15 ετών, υποστηρίζονται 
ετησίως από το ΤΕΒΑ·

Or. en

Τροπολογία 25
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Konstantinos Arvanitis

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 8 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

8α. τονίζει ότι το ΕΚΤ πρέπει να 
καταπολεμήσει τις χειρότερες 
καταστάσεις άνισης ανάπτυξης και να 
δώσει ώθηση στην τοπική ανάπτυξη· 
τονίζει, επιπλέον, ότι οι περιφερειακοί 
φορείς πρέπει να συμμετέχουν πιο ενεργά 
και ότι οι συνεισφορές των κρατών μελών 
θα πρέπει να μειωθούν προκειμένου να 
φτάσουν στις πιο αδύναμες περιφέρειες·
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Or. en

Τροπολογία 26
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, μετά 
την έγκριση της νέας στρατηγικής της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση της 
απάτης στις 29 Απριλίου 2019, η ΓΔ 
EMPL διενήργησε ανάλυση κινδύνου 
απάτης και επανεξέτασε και 
επικαιροποίησε από κοινού με τη ΓΔ 
REGIO και τη ΓΔ MARE την «κοινή 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
απάτης», καθώς και τη στρατηγική άμεσης 
διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
απάτης·

9. σημειώνει με ικανοποίηση ότι, μετά 
την έγκριση της νέας στρατηγικής της 
Επιτροπής για την καταπολέμηση της 
απάτης στις 29 Απριλίου 2019, η ΓΔ 
EMPL διενήργησε ανάλυση κινδύνου 
απάτης και επανεξέτασε και 
επικαιροποίησε από κοινού με τη ΓΔ 
REGIO και τη ΓΔ MARE την «κοινή 
στρατηγική για την καταπολέμηση της 
απάτης», καθώς και τη στρατηγική άμεσης 
διαχείρισης για την καταπολέμηση της 
απάτης· σημειώνει ότι η ΓΔ EMPL 
συνέχισε να συμβάλλει στην ανάπτυξη 
του εργαλείου βαθμολόγησης κινδύνου 
ARACHNE, το οποίο βοηθά τις εθνικές 
αρχές, μεταξύ άλλων, να εντοπίζουν τον 
κίνδυνο απάτης·

Or. en

Τροπολογία 27
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9α. σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός 
των εν εξελίξει ερευνών της OLAF 
σχετικά με τους τομείς δραστηριότητας 
της EMPL και το σύνολο όλων των 
περιόδων προγραμματισμού ανέρχεται σε 
20 υποθέσεις που σχετίζονται με το ΕΚΤ, 
σε 1 υπόθεση σχετικά με το ΤΕΒΑ και σε 
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2 υποθέσεις που αφορούσαν άμεσες 
δαπάνες στο τέλος του 2019, ενώ οι 
κύριοι τομείς (δυνητικής) απάτης σε 
αυτές τις περιπτώσεις είναι η μη 
συμμόρφωση με τις αρχές της χρηστής 
δημοσιονομικής διαχείρισης, η 
υπερτιμολόγηση και η μη τήρηση των 
κανόνων και διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων·

Or. en

Τροπολογία 28
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 9 β (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

9β. εκφράζει την ικανοποίησή του για 
το γεγονός ότι το 2019 ολοκληρώθηκε η 
συνέχεια που δόθηκε σε 10 εκθέσεις της 
OLAF, στο πλαίσιο της οποίας ο 
προϋπολογισμός της ΕΕ προστατεύθηκε 
με διάφορα μέσα και μορφές με την 
ανάκτηση σχεδόν 55,3 εκατομμυρίων 
ευρώ·

Or. en

Τροπολογία 29
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10. υπενθυμίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών για τα προγράμματα 
στο πλαίσιο του υποτομέα 1α του ΠΔΠ 
τελεί υπό την άμεση διαχείριση της 
Επιτροπής·

10. υπενθυμίζει ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των δαπανών για τα προγράμματα 
στο πλαίσιο του υποτομέα 1α του ΠΔΠ 
τελεί υπό την άμεση διαχείριση της 
Επιτροπής και λαμβάνει τη μορφή 
επιχορηγήσεων σε δικαιούχους του 
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δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που 
συμμετέχουν σε έργα (η Επιτροπή χορηγεί 
προκαταβολές στους δικαιούχους μετά 
την υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης 
ή απόφασης χρηματοδότησης)·

Or. en

Τροπολογία 30
Marc Botenga, Leila Chaibi, Özlem Demirel, Κωνσταντίνος Αρβανίτης

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 10 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

10α. καλεί επειγόντως την Επιτροπή να 
προσλάβει εσωτερικά το προσωπικό 
τροφοδοσίας, προκειμένου να είναι πιο 
αποτελεσματικό και αποδοτικό, και να 
διασφαλιστούν καλές συνθήκες εργασίας 
και να αποφευχθούν απολύσεις·

Or. en

Τροπολογία 31
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος στις δαπάνες για την 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση» για το 2019 συνολικά 
είναι σημαντικό και ανέρχεται σε 4,0 %·

11. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι το εκτιμώμενο επίπεδο 
σφάλματος στις δαπάνες για την 
«Ανταγωνιστικότητα για την ανάπτυξη και 
την απασχόληση» (υποτομέας 1α ΠΔΠ) 
για το 2019 συνολικά είναι σημαντικό και 
ανέρχεται σε 4,0 % - κάτι που αντιστοιχεί 
σε σημαντική αύξηση συγκριτικά με το 
2018 που ήταν 2,0 (2017: 4,2 % και 2016: 
4,1 %) και σημειώνει ότι το επίπεδο 
σφάλματος είναι σταθερά υψηλό στις 
δαπάνες για την έρευνα και την 
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καινοτομία, που αποτελούν και την κύρια 
πηγή σφαλμάτων, και πολύ χαμηλότερο 
για τα υπόλοιπα πεδία που καλύπτει ο 
συγκεκριμένο υποτομέας·

Or. en

Τροπολογία 32
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 11 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

11α. καλεί τον αρμόδιο φορέα 
καταπολέμησης της απάτης να 
διαφωτίσει αυτά τα σοβαρά σφάλματα, 
δημιουργώντας μια σύνδεση μεταξύ των 
σφαλμάτων αυτών και της επικύρωσης 
των προϋπολογισμών των οργανισμών 
και των διαφόρων προγραμμάτων που 
διαχειρίζεται άμεσα η Επιτροπή.

Or. fr

Τροπολογία 33
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 12

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

12. σημειώνει ότι το EaSI 
χρηματοδότησε 44 έργα μέσω πέντε 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους 
29,3 εκατ. EUR στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας του για το 2019·

12. σημειώνει ότι το EaSI 
χρηματοδότησε 44 έργα μέσω πέντε 
προσκλήσεων υποβολής προτάσεων ύψους 
29,3 εκατ. EUR στο πλαίσιο του 
προγράμματος εργασίας του για το 2019· 
λαμβάνει υπό σημείωση το γεγονός ότι, 
κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου 2019, η 
ΓΔ EMPL υπέγραψε την πρώτη 
συμμετοχή στο μέσο χρηματοδότησης 
του EaSI, που αντιστοιχεί σε ένα ταμείο 
δανειοδότησης 200 εκατομμυρίων EUR, 
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για τη στήριξη της δανειοδότησης σε 
πολύ μικρές επιχειρήσεις και κοινωνικές 
επιχειρήσεις·

Or. en

Τροπολογία 34
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. αναγνωρίζει ότι οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔ 
EMPL συμβάλλουν σημαντικά και έχουν 
σημαντική προστιθέμενη αξία στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των τομέων 
πολιτικής της ΓΔ EMPL·

13. αναγνωρίζει ότι οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔ 
EMPL συμβάλλουν σημαντικά στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των τομέων 
πολιτικής της ΓΔ EMPL·

Or. fr

Τροπολογία 35
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. αναγνωρίζει ότι οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔ 
EMPL συμβάλλουν σημαντικά και έχουν 
σημαντική προστιθέμενη αξία στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των τομέων 
πολιτικής της ΓΔ EMPL·

13. αναγνωρίζει ότι οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί (Eurofound, 
Cedefop, ETF, EU-OSHA και ELA) που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔ 
EMPL συμβάλλουν σημαντικά και 
καθένας από αυτούς έχει σημαντική 
προστιθέμενη αξία στην επίτευξη των 
ειδικών στόχων των τομέων πολιτικής της 
ΓΔ EMPL· εκφράζει ικανοποίηση για το 
γεγονός ότι η αξιολόγηση επιβεβαιώνει 
μια θετική έκθεση αξιολόγησης σχετικά 
με τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητα, 
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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 36
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. αναγνωρίζει ότι οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔ 
EMPL συμβάλλουν σημαντικά και έχουν 
σημαντική προστιθέμενη αξία στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των τομέων 
πολιτικής της ΓΔ EMPL·

13. αναγνωρίζει ότι οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔ 
EMPL συμβάλλουν σημαντικά και έχουν 
σημαντική προστιθέμενη αξία στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των τομέων 
πολιτικής της ΓΔ EMPL· σημειώνει ότι οι 
αναθεωρημένοι ιδρυτικοί κανονισμοί των 
τριών τριμερών οργανισμών (Cedefop, 
EU-OSHA και Eurofound) εγκρίθηκαν 
στις 16 Ιανουαρίου 2019 και τέθηκαν σε 
ισχύ στις 20 Φεβρουαρίου 2019· εκφράζει 
την ικανοποίησή του για τη σύσταση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας στις 31 
Ιουλίου 2019 και επαναλαμβάνει την 
έκκλησή του να της παρασχεθούν 
επαρκείς οικονομικοί πόροι·

Or. en

Τροπολογία 37
Kira Marie Peter-Hansen
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13
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Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13. αναγνωρίζει ότι οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔ 
EMPL συμβάλλουν σημαντικά και έχουν 
σημαντική προστιθέμενη αξία στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των τομέων 
πολιτικής της ΓΔ EMPL·

13. αναγνωρίζει ότι οι πέντε 
αποκεντρωμένοι οργανισμοί που 
υπάγονται στην αρμοδιότητα της ΓΔ 
EMPL συμβάλλουν σημαντικά και έχουν 
σημαντική προστιθέμενη αξία στην 
επίτευξη των ειδικών στόχων των τομέων 
πολιτικής της ΓΔ EMPL· ενθαρρύνει, ως 
εκ τούτου, την ομαλή διεξαγωγή διαλόγου 
και συνεργασίας, καθώς συμβάλλουν στη 
μείωση του χάσματος μεταξύ πολιτών και 
θεσμικών οργάνων.

Or. en

Τροπολογία 38
Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Atidzhe Alieva-Veli, Véronique Trillet-Lenoir, Marie-
Pierre Vedrenne, Ilana Cicurel, Sylvie Brunet, Radka Maxová

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. σημειώνει ότι, για πρώτη φορά, το 
Ελεγκτικό Συνέδριο εξέδωσε επίσης 
συνολική αξιολόγηση για τις 
προϋποθέσεις που έθεσε σε εφαρμογή η 
ΕΕ, για να δώσει τη δυνατότητα στους 
οργανισμούς να υλοποιήσουν τις 
πολιτικές τους για το δημόσιο συμφέρον, 
και συνιστά στην Επιτροπή να 
διασφαλίσει τη συνάφεια, τη συνοχή και 
την ευελιξία της σύστασης των 
οργανισμών, να κατανείμει τους πόρους 
με πιο ευέλικτο τρόπο, να βελτιώσει τη 
διακυβέρνηση, τη λογοδοσία και την 
υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις 
επιδόσεις και να ενισχύσει τον ρόλο των 
οργανισμών ως κέντρων 
εμπειρογνωμοσύνης και δικτύωσης1α·
__________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
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uments/SR20_22/SR_Future_of_EU_Age
ncies_EL.pdf

Or. en

Τροπολογία 39
Alicia Homs Ginel, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Milan Brglez, Vilija 
Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Lina Gálvez Muñoz, Gabriele Bischoff

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 13 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

13α. υπενθυμίζει ότι η Ευρωπαϊκή 
Αρχή Εργασίας (ELA) ιδρύθηκε τον 
Μάρτιο του 2018 και άρχισε να λειτουργεί 
τον Οκτώβριο του 2019· τονίζει τη 
σημασία να καταστεί η ELA πλήρως 
λειτουργική χωρίς αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση, προκειμένου να βελτιωθεί 
η εφαρμογή και επιβολή της ενωσιακής 
νομοθεσίας σχετικά με την κινητικότητα 
του εργατικού δυναμικού και τον 
συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής 
ασφάλισης, ώστε να διασφαλίζεται η 
δίκαιη κινητικότητα και η 
αποτελεσματική διασυνοριακή επιβολή 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων· 
τονίζει την ανάγκη να εξασφαλιστούν 
επαρκείς χρηματοδοτικοί πόροι στο 
πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 40
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ 

14. σημειώνει ότι, σύμφωνα με την 
ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της ΓΔ 



AM\1221559EL.docx 27/30 PE663.079v01-00

EL

EMPL για το 2019, η ΓΔ EMPL είχε 
εύλογη βεβαιότητα και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων λειτούργησαν όπως 
προβλεπόταν το 2019·

EMPL για το 2019, η ΓΔ EMPL είχε 
εύλογη βεβαιότητα και κατέληξε στο 
συμπέρασμα ότι τα συστήματα διαχείρισης 
και ελέγχου των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων λειτούργησαν όπως 
προβλεπόταν το 2019 με εξαίρεση 29 
προγράμματα ΕΚΤ/ΠΑΝ και 1 
πρόγραμμα του ΤΕΒΑ, τα οποία 
παρουσίαζαν ουσιώδεις ανεπάρκειες 
ορισμένων βασικών στοιχείων των 
συστημάτων·

Or. en

Τροπολογία 41
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 14 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

14α. σημειώνει με ικανοποίηση, από 
την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων της 
ΓΔ EMPL για το 2019, ότι η ΓΔ EMPL 
έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα 
παρακολούθησης σε σχέση με όλες τις 
συστάσεις του Συνεδρίου για τη δήλωση 
αξιοπιστίας για την περίοδο 2015-2018, 
και ότι, έως το τέλος Μαρτίου 2020, δεν 
υπήρχαν εκκρεμείς συστάσεις του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου·

Or. en

Τροπολογία 42
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια σε όλα τα σφάλματα που 

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια σε όλα τα σφάλματα που 
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εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 
ζητήσει πρόσθετες δημοσιονομικές 
διορθώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο·

εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 
ζητήσει πρόσθετες δημοσιονομικές 
διορθώσεις, σε κάθε περίπτωση·

Or. fr

Τροπολογία 43
Romana Tomc, Miriam Lexmann, Radan Kanev

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 15

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια σε όλα τα σφάλματα που 
εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 
ζητήσει πρόσθετες δημοσιονομικές 
διορθώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο·

15. καλεί την Επιτροπή να δώσει 
συνέχεια σε όλα τα σφάλματα που 
εντόπισε το Ελεγκτικό Συνέδριο και να 
ζητήσει πρόσθετες δημοσιονομικές 
διορθώσεις, όπου κρίνεται αναγκαίο· καλεί 
επιπλέον την Επιτροπή να προβεί σε 
ανάλυση των υποκείμενων λόγων, από 
κοινού με τις ελεγκτικές αρχές, και να 
λάβει κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο αυτό·

Or. en

Τροπολογία 44
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 16

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

16. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
δέσμευση της Επιτροπής να συνεχίσει τη 
στενή της συνεργασία με τις ελεγκτικές 
αρχές προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητά τους να προλαμβάνουν και να 
διορθώνουν σφάλματα, να τεκμηριώνουν 
καλύτερα το ελεγκτικό τους έργο και, ως 
εκ τούτου, να συμβάλλουν στη διαδικασία 
διασφάλισης·

16. λαμβάνει υπό σημείωση τη 
δέσμευση της Επιτροπής να συνεχίσει τη 
στενή της συνεργασία με τις ελεγκτικές 
αρχές προκειμένου να ενισχυθεί η 
ικανότητά τους να προλαμβάνουν και να 
διορθώνουν σφάλματα, να τεκμηριώνουν 
καλύτερα το ελεγκτικό τους έργο και, εάν 
είναι αναγκαίο, να προτείνουν δεσμευτικά 
μέτρα για την ενθάρρυνση της συνετής 
διαχείρισης των μέσων πληρωμής που 
παρέχονται κάθε χρόνο από τους 
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φορολογούμενους των 27 κρατών μελών 
στο πλαίσιο της συνεισφοράς τους στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και, ως εκ τούτου, να 
συμβάλλουν στη διαδικασία διασφάλισης·

Or. fr

Τροπολογία 45
Dominique Bilde

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 17 α (νέα)

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

17α. σημειώνει ότι οι εκδόσεις του 
Οργανισμού εκπονούνται σχεδόν 
αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, και 
αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το έργο του 
δεν μεταφράζεται ώστε να καθίσταται 
προσβάσιμο στο ευρωπαϊκό κοινό στις 
εθνικές του γλώσσες· ζητεί να εξαρτάται 
ο προϋπολογισμός του από μια γλωσσική 
ρήτρα που θα επιτρέπει μεγαλύτερη 
διαφάνεια μέσω της κατανόησης των 
παραγόμενων εργασιών στην γλώσσα του 
καθενός· 

Or. fr

Τροπολογία 46
Vilija Blinkevičiūtė

Σχέδιο γνωμοδότησης
Παράγραφος 18

Σχέδιο γνωμοδότησης Τροπολογία

18. καλεί την Επιτροπή, γενικότερα, να 
εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν όλες 
τις εκκρεμείς συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου και, με πιο μακροπρόθεσμη 
προοπτική, να λάβει υπόψη τις συστάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την 
υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο του νέου 

18. καλεί την Επιτροπή, γενικότερα, να 
εφαρμόσει το συντομότερο δυνατόν όλες 
τις εκκρεμείς συστάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου , να παράσχει εξειδικευμένες 
εκθέσεις εφαρμογής και, με πιο 
μακροπρόθεσμη προοπτική, να λάβει 
υπόψη τις συστάσεις του Ελεγκτικού 
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ΕΚΤ+ από το 2021. Συνεδρίου κατά την υλοποίηση δράσεων 
στο πλαίσιο του νέου ΕΚΤ+ από το 2021.

Or. lt


