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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 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·

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 2017 και 2,6 % το 2018)·

Παρατηρήσεις σχετικά με τον υποτομέα 1Β του ΠΔΠ που φέρει τον τίτλο «Οικονομική, 
κοινωνική και εδαφική συνοχή».

Γενικές παρατηρήσεις

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· 

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 %· 

6. αναγνωρίζει ότι, σε αυτόν τον τομέα πολιτικής, οι δαπάνες της Ένωσης 
χαρακτηρίζονται από επιστροφές δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν πιο σύνθετους 
κανόνες από αυτούς που ισχύουν σε άλλους τομείς πολιτικής· επισημαίνει ότι αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα το σχετικά υψηλό εκτιμώμενο επίπεδο σφάλματος στον εν λόγω τομέα 
πολιτικής το οποίο αυξήθηκε κατά 3,0 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος· 

7. 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), υποεκτίμησε το επίπεδο της παρατυπίας για το 2018·
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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· 

ΕΚΤ

9. 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), 3 προγράμματα ΕΚΤ/ΠΑΝ για το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και 
την Ουγγαρία και 1 πρόγραμμα του ΤΕΒΑ για την Ιταλία έχουν διακοπεί με 
αποτέλεσμα τη διακοπή αρκετών πληρωμών το 2018· σημειώνει ότι εστάλησαν 33 
προειδοποιητικές επιστολές στα συγκεκριμένα κράτη μέλη·

ΤΕΒΑ

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· 

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·

Καταπολέμηση δυνητικών περιπτώσεων απάτης

12. 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 
να ενισχυθεί περαιτέρω ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης από τις 
διαχειριστικές αρχές καθώς και ο συντονισμός τους·

Παρατηρήσεις σχετικά με τον υποτομέα 1A του ΠΔΠ «Ανταγωνιστικότητα για την 
ανάπτυξη και την απασχόληση»

Γενικές παρατηρήσεις

13. 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 από τον δημόσιο ή από τον ιδιωτικό τομέα που 
συμμετέχουν σε έργα· 
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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·

EaSI

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

Οργανισμοί

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·   

Συμπεράσματα

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)·

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·

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


