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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. σημειώνει ότι ο λόγος κοινωνικών δαπανών/ΑΕγχΠ έχει μειωθεί σε πολλά κράτη μέλη
από τότε που εκδηλώθηκε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση1, μεταξύ άλλων όσον
αφορά την παροχή υπηρεσιών γενικού συμφέροντος· επισημαίνει ότι μετά την κρίση και
τις επακόλουθες δημοσιονομικές περικοπές, η δημόσια χρηματοδότηση των μη
κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ) μειώθηκε σημαντικά σε όλη την ΕΕ και ιδιαίτερα στις
χώρες που υπάγονται σε πρόγραμμα· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε
ορισμένα κράτη μέλη, ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
σε επίπεδο κοινότητας έχουν, σε ορισμένες περιπτώσεις, αντιμετωπίσει σημαντικές
προκλήσεις ως αποτέλεσμα της συμμετοχής πολυεθνικών επιχειρήσεων σε διαδικασίες
υποβολής προσφορών για συμβάσεις που αφορούν την παροχή κοινοτικών και τοπικών
υπηρεσιών·
2. υπενθυμίζει τον ειδικό ρόλο που ανατίθεται στους κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της
Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος προϋποθέτει επαρκή
χρηματοδοτική στήριξη·
3. εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, λόγω του φιλοκυκλικού χαρακτήρα των
δημόσιων δαπανών, οι ΜΚΟ αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά τις
οικονομικές δυνατότητες και την κοινωνική αποστολή τους, σε μια περίοδο που το έργο
τους είναι ακόμη πιο απαραίτητο, δεδομένου ότι η ανεργία, η φτώχεια και ο κοινωνικός
αποκλεισμός στην ΕΕ εξακολουθούν να βρίσκονται σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα·
τονίζει την ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των ΜΚΟ ακόμα και σε περιόδους
σφιχτών προϋπολογισμών, δεδομένης της σημαντικής συνεισφοράς τους στην ενίσχυση
των δημόσιων πολιτικών και στην κάλυψη των κενών τους· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η
αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων αποτελεί πρωτίστως καθήκον των εθνικών
κυβερνήσεων, και ότι οι ΜΚΟ δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τα ελλείμματα κοινωνικής
πολιτικής στα κράτη μέλη ούτε να αντικαταστήσουν τους δημόσιους φορείς στον εν λόγω
τομέα·
4. αναγνωρίζει τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικές ΜΚΟ όσον αφορά
την ανάπτυξη, την παρακολούθηση και την υλοποίηση ενωσιακών και εθνικών πολιτικών,
για παράδειγμα με τη διεξαγωγή εκστρατειών ευαισθητοποίησης, την έρευνα και τη
συλλογή δεδομένων, την κινητοποίηση των μελών τους για την παροχή καλύτερων
υπηρεσιών, και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε
επίπεδο ΕΕ και κρατών μελών· αναγνωρίζει τη σημασία του διαμεσολαβητικού ρόλου
των ΜΚΟ μεταξύ πολιτών και δημόσιων αρχών, και επισημαίνει ότι η αξιοποίηση των
γνώσεων που έχουν οι ΜΚΟ σε επίπεδο βάσης βελτιώνει την κατανόηση της πολύπλοκης
πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι στην καθημερινότητά τους·
θεωρεί ότι αυτό ισχύει ιδίως όσον αφορά τα άτομα που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη θέση ή
αντιμετωπίζουν κοινωνικό αποκλεισμό, με συνέπεια συχνά να μην ακούγεται η φωνή
1
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τους στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου·
5. επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να χρηματοδοτούνται με δημόσιους πόρους οι ΜΚΟ που
εργάζονται με κοινωνικά ευάλωτα άτομα και προς όφελος αυτών, μεταξύ άλλων διότι οι
εν λόγω ΜΚΟ έχουν μικρότερη πρόσβαση σε άλλα είδη χρηματοδότησης, όπως
συνεισφορές μελών ή έσοδα από κερδοφόρες δραστηριότητες·
6. ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λαμβανομένου υπόψη του τρέχοντος γεωπολιτικού
πλαισίου στο οποίο οι ΜΚΟ διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στη συνδρομή και τη
διαχείριση των προσφύγων και των εκτοπισθέντων, να αυξήσει την οικονομική στήριξη
των δραστηριοτήτων των εν λόγω ΜΚΟ·
7. επισημαίνει ότι τα προγράμματα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την
απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία (EaSI), το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο
(ΕΚΤ), το πρόγραμμα «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (REC), το Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Aπόρους (FEAD) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) δεν μπορούν να υλοποιηθούν πλήρως χωρίς τη
συμμετοχή των ΜΚΟ σε όλα τα επίπεδα και καθ’ όλο τον κύκλο του προγράμματος·
επισημαίνει ότι η ποικιλομορφία των κοινωνικών ζητημάτων καθιστά αναγκαία την
παροχή χρηματοδότησης σε ευρύ φάσμα ΜΚΟ, συμπεριλαμβανομένων των μικρότερων
σε μέγεθος και όσων έχουν συσταθεί πρόσφατα, προκειμένου να καλυφθεί ολόκληρο το
κοινωνικό φάσμα· παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν και να
συμμετάσχουν σε πραγματικές εταιρικές σχέσεις σε όλους τους τομείς πολιτικής με τις
ΜΚΟ και την ευρύτερη κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να συμβάλουν στην
υλοποίηση πολιτικών και προγραμμάτων, ιδίως στον τομέα της κοινωνικής ένταξης·
8. επισημαίνει ότι οι κοινωνικές ΜΚΟ συμβάλλουν στις προτεραιότητες κοινωνικής
πολιτικής που θέτει η ΕΕ, και ότι, για ορισμένες από τις εν λόγω προτεραιότητες, η
Επιτροπή μπορεί να συμβάλει στην εξασφάλιση προόδου μέσω της παροχής επαρκούς
χρηματοδότησης στις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα σε επίπεδο ΕΕ·
9. υπενθυμίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση πρέπει να εφαρμοστούν
σε συνεργασία με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών· υπενθυμίζει ότι, το 2015, το
Συμβούλιο EPSCO κάλεσε τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη συμμετοχή
της κοινωνίας των πολιτών σε συζητήσεις σχετικά με το πώς μπορεί να βελτιωθεί η
ποιότητα της απασχόλησης και να εξασφαλιστεί η βιώσιμη ένταξη στην αγορά εργασίας1·
10. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την
εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των κοινωνικών ΜΚΟ σε ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό
και τοπικό επίπεδο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, καθώς και να
διαθέσουν χρηματοδότηση προκειμένου να συμβάλουν στην ανεξάρτητη ανάπτυξη,
εφαρμογή και αξιολόγηση των πολιτικών· πιστεύει ότι θα ήταν προς όφελος της
διαφάνειας να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με τις ΜΚΟ που λαμβάνουν
χρηματοδότηση από την ΕΕ·
11. καταδικάζει κάθε προσπάθεια από την πλευρά δημόσιων αρχών σε ορισμένα κράτη μέλη
να χρησιμοποιηθούν δημόσιοι πόροι για την επιβολή πολιτικού ελέγχου σε ΜΚΟ· θεωρεί
ότι ο ζωντανός διάλογος σχετικά με τη χάραξη πολιτικής πρέπει να περιλαμβάνει τόσο
1

Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις αγορές εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, 9 Μαρτίου 2015.
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την υποστήριξη όσο και τη διαφωνία και να αφήνει περιθώρια για αμφισβήτηση και
άσκηση κριτικής, χωρίς επιπτώσεις ή απειλή επιπτώσεων όσον αφορά τη μελλοντική
εξασφάλιση δημόσιας χρηματοδότησης και στήριξης· τονίζει, κατά συνέπεια, ότι η
χρηματοδοτική στήριξη προς τις ΜΚΟ δεν πρέπει να περιορίζεται στις ΜΚΟ που
μοιράζονται τις ίδιες απόψεις με τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, και ότι οι ΜΚΟ
πρέπει να είναι λειτουργικά και πολιτικά ανεξάρτητες προκειμένου να εξασφαλίζεται η
πλήρης ελευθερία τους να ασκούν τον υποστηρικτικό τους ρόλο τους προς την κοινωνία
των πολιτών· τονίζει, ωστόσο, ότι οι οργανώσεις πρέπει να έχουν δημοκρατικές δομές και
να τηρούν και να σέβονται τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές και θεμελιώδεις αξίες, όπως η
αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η ίση μεταχείριση και η απαγόρευση των διακρίσεων,
προκειμένου να μπορούν να χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους· ζητεί να οριστούν
σε επίπεδο ΕΕ τα χαρακτηριστικά των ΜΚΟ, και καλεί την Επιτροπή να εργαστεί προς
την κατεύθυνση ενός κοινού ορισμού·
12. παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθούν το κοινωνικό πνεύμα και το
πνεύμα αλληλεγγύης που χαρακτηρίζει τις ΜΚΟ στον κοινοτικό τομέα και στον τομέα
του εθελοντισμού· στηρίζει την προσέγγιση «από τη βάση προς την κορυφή» στον τομέα
της κοινοτικής ανάπτυξης και των ΜΚΟ, στο πλαίσιο της οποίας προωθείται η συμμετοχή
και η κινητοποίηση της κοινότητας και αναδεικνύεται η λήψη αποφάσεων σε τοπικό
επίπεδο· παροτρύνει τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να συμμετέχουν σε διαδικασίες
ουσιαστικής διαβούλευσης και διαπραγμάτευσης με τον κοινοτικό τομέα και τον τομέα
του εθελοντισμού·
13. εκφράζει την αποδοκιμασία του για τη μείωση της ενωσιακής χρηματοδότησης για
ευρωπαϊκές ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα στο πλαίσιο των
προγραμμάτων EaSI και REC1, σε σύγκριση με τα προηγούμενα προγράμματα Progress,
Daphne και «Ευρώπη για τους πολίτες»· παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το
ενδεχόμενο επαναφοράς της χρηματοδότησης στα προηγούμενα επίπεδα· καλεί την
Επιτροπή να διασαφηνίσει τα κριτήρια για τη χορήγηση χρηματοδότησης σε έργα και
οργανώσεις, και ζητεί να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια όσον αφορά τις αιτίες μείωσης
ή άρνησης χρηματοδότησης για συγκεκριμένες οργανώσεις και έργα·
14. επισημαίνει ότι πολλές ΜΚΟ, και ιδίως οι μικρού μεγέθους, αντιμετωπίζουν δυσκολίες
όσον αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση του ΕΚΤ και επιβαρύνονται δυσανάλογα
από την πολυπλοκότητα των προγραμμάτων και την υποβολή εκθέσεων, εν μέρει λόγω
έλλειψης πληροφοριών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τη στήριξη
στον τομέα αυτό με ενεργό και βιώσιμο τρόπο, να παράσχουν καθοδήγηση και
πληροφορίες, να μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και να απλουστεύσουν τις διαδικασίες,
καθώς και να προχωρούν σε διαβουλεύσεις με τις ΜΚΟ προκειμένου να εντοπίζουν τους
βέλτιστους τρόπους υποβολής εκθέσεων και ανταλλαγής αντικτύπου και εμπειρίας· ζητεί
από την Ομάδα Υψηλού Επιπέδου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την
Παρακολούθηση της Απλούστευσης για τους Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων να αναπτύξει και να προτείνει, σε συνεργασία
με ΜΚΟ, μέτρα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση·
Για παράδειγμα, το προηγούμενο ανεξάρτητα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα Daphne για την καταπολέμηση
της βίας κατά των γυναικών, των νέων και των παιδιών εντάχθηκε στο υφιστάμενο πρόγραμμα «Δικαιώματα,
Ισότητα και Ιθαγένεια», με αποτέλεσμα τη συνολική μείωση της χρηματοδότησης σε σύγκριση με τα
προηγούμενα επίπεδα.
1
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15. καλεί την Επιτροπή να εστιάσει τα προγράμματα χρηματοδότησης για ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα σε επιχορηγήσεις λειτουργίας πέραν του ενός
έτους, και όχι σε επιχορηγήσεις δράσεων, και να μειώσει το χρονικό διάστημα μεταξύ της
κοινοποίησης των συμβάσεων και των πρώτων πληρωμών· θεωρεί ότι με τον τρόπο αυτό
θα εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα και η βιωσιμότητα των εργασιών και του
προσωπικού τους, θα ενισχυθούν και θα αναπτυχθούν δεξιότητες και ικανότητες, θα
ολοκληρωθούν οι μακροπρόθεσμες αποστολές τους, για παράδειγμα η παροχή
κοινωνικών υπηρεσιών, και θα δοθεί στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων η δυνατότητα
να οικοδομούν αξιόπιστες εταιρικές σχέσεις με τις ΜΚΟ· καλεί την Επιτροπή να
εξακολουθήσει να αναπτύσσει επιχειρησιακή χρηματοδότηση μέσω συμφωνιών-πλαισίων
εταιρικής σχέσης και για πολυετή περίοδο, όπως ισχύει προς το παρόν με το πρόγραμμα
EaSI·
16. επισημαίνει ότι πολλά κονδύλια της ΕΕ που διατίθενται για ΜΚΟ που
δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα απαιτούν συγχρηματοδότηση και, σύμφωνα
με την αρχή της συγχρηματοδότησης, η επιχορήγηση από την ΕΕ δεν μπορεί να καλύπτει
το συνολικό κόστος των δράσεων που υλοποιούνται από τους δικαιούχους, κάτι που
σημαίνει ότι οι δικαιούχοι πρέπει να εξασφαλίσουν μέρος των απαιτούμενων κονδυλίων –
συνήθως τουλάχιστον 10%– από άλλες πηγές· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός
ότι ένα υπερβολικά υψηλό ποσοστό ενδέχεται να είναι επιζήμιο για την αιτούμενη ΜΚΟ,
η οποία μπορεί να μην είναι σε θέση να εξασφαλίσει το ποσό αυτό, κάτι που έχει ως
αποτέλεσμα τον αποκλεισμό ορισμένων ΜΚΟ· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να
τροποποιήσουν τους δημοσιονομικούς κανονισμούς προκειμένου να μειωθεί το
απαιτούμενο μερίδιο συγχρηματοδότησης ή να ληφθούν υπόψη άλλα μέσα τα οποία θα
μπορούσαν να εκφραστούν σε χρηματικές τιμές και να εξακολουθούν να υπόκεινται σε
λογιστικό έλεγχο, όπως ο χρόνος εθελοντικής εργασίας ή συνεισφορές σε είδος·
επισημαίνει ότι ορισμένες κοινωνικές ΜΚΟ καταγγέλλουν ότι υπάρχουν ανακολουθίες
στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται σε διάφορες ΜΚΟ τα ποσοστά
συγχρηματοδότησης, και ζητεί να εφαρμόζονται με συνέπεια οι κανόνες·
17. ζητεί από την Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρότασής της για αναθεώρηση των
δημοσιονομικών κανονισμών, να θεωρήσει τις συνεισφορές σε είδος ως επιλέξιμες
δαπάνες και να αυξήσει το ανώτατο όριο των έμμεσων δαπανών στις επιχορηγήσεις
δράσεων και λειτουργίας·
18. εκφράζει την αποδοκιμασία του για το γεγονός ότι ενίοτε, σε διάφορα προγράμματα όπως
το EaSI, μόνον δημόσιοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση ως
επικεφαλής εταίροι· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή, στο πλαίσιο μελλοντικής
αναθεώρησης, να υποβάλει πρόταση για την προσαρμογή των κανόνων και των
προγραμμάτων κατά τρόπο που θα επιτρέπει και στις ΜΚΟ να γίνονται επικεφαλής
εταίροι·
19. επισημαίνει ότι στην ΕΕ, πολλές ΜΚΟ του κοινωνικού τομέα δραστηριοποιούνται σε
τομείς που καλύπτονται από διαφορετικές Γενικές Διευθύνσεις (ΓΔ) της Επιτροπής· καλεί
την Επιτροπή να καταστήσει δυνατό τον συνδυασμό επιχορηγήσεων λειτουργίας από
περισσότερες της μιας ΓΔ και να διασφαλίσει τη δυνατότητα κάλυψης γενικών εξόδων σε
επιχορηγήσεις δράσεων τη στιγμή που λαμβάνονται επιχορηγήσεις λειτουργίας, χωρίς
διπλή χρηματοδότηση, ιδίως σε περιπτώσεις στις οποίες οι ΜΚΟ λαμβάνουν μικρές
επιχορηγήσεις λειτουργίας ως ποσοστό επί των συνολικών δαπανών τους·
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20. καλεί την Επιτροπή και τις αρχές των κρατών μελών να εξετάζουν τις αιτήσεις και τις
εκθέσεις χρηματοδότησης των κοινωνικών ΜΚΟ χωρίς καθυστέρηση, και να ζητούν
συμπληρωματικές πληροφορίες σε εύθετο χρόνο προκειμένου να αποφεύγεται η
αναστολή πληρωμών, η οποία μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στις ταμειακές ροές
μιας οργάνωσης·
21. ζητεί να δημοσιοποιούνται τα αποτελέσματα του συστήματος βαθμολόγησης του EaSI, το
οποίο χρησιμοποιείται για την ανάλυση και την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και των
προοπτικών που παρουσιάζουν οι υποβληθείσες προτάσεις, καθώς και να
δημοσιοποιούνται τα προσόντα των αξιολογητών·
22. αναγνωρίζει τη σημασία της διαφάνειας και της αποδοτικής χρήσης των δημόσιων πόρων
και, ως εκ τούτου, θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστούν αυστηρές αλλά λογικές απαιτήσεις
υποβολής εκθέσεων και αξιολόγησης, τις οποίες θα πρέπει να εκπληρώνουν οι ΜΚΟ
εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος προκειμένου να λάβουν χρηματοδότηση·
επισημαίνει ότι στον κοινωνικό τομέα είναι συχνά δύσκολο να προσδιοριστεί και να
μετρηθεί ο πλήρης αντίκτυπος της πολιτικής εντός της δεδομένης περιόδου υποβολής
εκθέσεων, ιδίως στην περίπτωση βραχυπρόθεσμων έργων ή όταν χρησιμοποιείται
υπερβολικός αριθμός ποσοτικών δεικτών· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να
σταθμίσει καλύτερα τις απαιτήσεις μέτρησης και υποβολής εκθέσεων όσον αφορά τα
αποτελέσματα και τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ, εστιάζοντας στον
ποιοτικό αντίκτυπο και την προστιθέμενη αξία σε μεσοπρόθεσμο έως μακροπρόθεσμο
επίπεδο, και όχι μόνο στον βραχυπρόθεσμο ποσοτικό αντίκτυπο· ζητεί, επιπλέον, να
εξασφαλίζεται ότι οι απαιτήσεις αντιστοιχούν στους στόχους για τους οποίους χορηγείται
χρηματοδότηση· καλεί την Επιτροπή να εξασφαλίσει τη διαφάνεια στην κατανομή πόρων
από τον προϋπολογισμό της ΕΕ σε ΜΚΟ·
23. σημειώνει ότι τα ενωσιακά συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης όσον αφορά τις
ΜΚΟ συχνά βασίζονται στην υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης· καλεί την Επιτροπή
να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπληρώσει το πλαίσιο αυτό με εξωτερικές αξιολογήσεις
των δραστηριοτήτων των ΜΚΟ τόσο κατά τη διάρκεια του έργου και μετά την υλοποίησή
του όσο και σε πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο, καθώς και όσον αφορά τους μεμονωμένους
τομείς πολιτικές και σε επίπεδο μεμονωμένων τομέων πολιτικής και συνολικό επίπεδο·
24. υπογραμμίζει τη σημασία των υψηλών προτύπων διαφάνειας όσον αφορά τις διαδικασίες
διενέργειας εκ των υστέρων λογιστικών ελέγχων· καλεί την Επιτροπή να καταρτίσει και
να εφαρμόσει κοινές κατευθυντήριες γραμμές για τους λογιστικούς ελέγχους των ΜΚΟ,
τις οποίες θα πρέπει να τηρούν τόσο οι εσωτερικοί όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές·
25. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για σαφείς και διαφανείς κατευθυντήριες
γραμμές και διαδικασίες κοινωνικού διαλόγου με τις ευρωπαϊκές κοινωνικές ΜΚΟ
προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής συμμετοχής τους η οποία θα υπερβαίνει
την απλή διαβούλευση με το πλήρες φάσμα των ενδιαφερόμενων μερών σε επίπεδο ΕΕ·
26. ζητεί να εξασφαλιστεί η εκπροσώπηση των κοινωνικών ΜΚΟ στην Ομάδα Υψηλού
Επιπέδου Ανεξάρτητων Εμπειρογνωμόνων για την Παρακολούθηση της Απλούστευσης
για τους Δικαιούχους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων.
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