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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet är oroat över att den uppskattade felfrekvensen på politikområdet 

sysselsättning och sociala frågor är 3,7 % för 2014, vilket är något mer än förra året 

(3,1 %). Parlamentet betonar att detta är ett steg bakåt när det gäller att uppnå en 

felfrekvens som ligger under målet på 2 %. 

2. Europaparlamentet välkomnar att man i revisionsrättens rapport analyserar genomförandet 

av unionens budget mot bakgrund av Europa 2020-strategin. Parlamentet noterar 

iakttagelsen att EU-budgetens bidrag inte identifieras separat i samband med uppfyllelsen 

av de överordnade målen, såsom sysselsättning och kampen mot fattigdom och social 

utestängning.  

3. Europaparlamentet välkomnar dessutom revisionsrättens rekommendationer att Europa 

2020-strategin och den fleråriga budgetramen bättre måste anpassas till varandra, att de 

politiska ambitionerna på hög nivå behöver omsättas i användbara operativa mål och 

betonar vikten av att fokusera på resultat och mervärde, särskilt när det gäller de 

överordnade målen sysselsättning och sociala frågor, där kommissionen inte har någon 

behörighet att skapa en rättsligt bindande ram. Parlamentet uppmanar kommissionen att 

ytterligare utveckla resultatindikatorer och övervakningssystem för att jämföra resultaten 

med de överenskomna målen, för att få tillgång till bättre information när man fastställer 

framtida mål och för att öka effektiviteten i EU:s utgifter. 

4. Europaparlamentet noterar revisionsrättens iakttagelser att små och medelstora företag 

som deltar i Horisont 2020 medför en ökad risk för fel. Parlamentet instämmer med 

kommissionens svar att små och medelstora företags deltagande är avgörande för att skapa 

tillväxt och sysselsättning och noterar att de administrativa reglerna för små och 

medelstora företag har förenklats. Parlamentet betonar att en ytterligare förenkling skulle 

leda till att små och medelstora företag i högre grad deltar. Parlamentet betonar vikten av 

att man skapar hållbara arbetstillfällen med hjälp av de små och medelstora företagen. 

5. Europaparlamentet noterar att det är de små och medelstora företagen som skapar flest 

arbetstillfällen i Europa och anser att mer kan göras för att de i högre grad ska delta i EU:s 

finansieringsprogram. Parlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder 

som uppmuntrar de små och medelstora företagens aktiva deltagande, inbegripet 

tillämpningen av principen att ”tänka småskaligt först”. 

6. Europaparlamentet noterar att de största riskerna när det gäller ESF-utgifternas korrekthet 

fortfarande hänger samman med att investeringar i humankapital är immateriella till sin 

karaktär, att aktiviteterna är varierande och att många, ofta småskaliga, parter deltar i 

projektgenomförandet. Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta att vidta 

särskilda åtgärder för att råda bot på detta, inbegripet förebyggande och korrigerande 

åtgärder. 

7. Europaparlamentet noterar iakttagelserna i revisionsrättens särskilda rapport nr 17/2015 

avseende omfördelningen av ESF-anslag under perioden 2012–2014. Parlamentet är 
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bekymrat över bristerna i kommissionens rapportering när det gäller konsekvenserna av 

dessa anslag och anser att ytterligare steg mot en resultatbaserad politik är avgörande för 

att man ska kunna garantera sund ekonomisk ansvarsskyldighet och en effektiv 

användning av EU-medel. 

8. Europaparlamentet är bekymrat över att högre felfrekvenser tillsammans med avbrutna 

och inställda betalningar kan äventyra en framgångsrik avslutning av programmen för 

2007–2013. 

9. Europaparlamentet anser att man genom att främja en ökad användning av förenklade 

kostnadsalternativ kan minska de administrativa bördorna, minska antalet fel och i högre 

grad fokusera på resultat. Parlamentet påpekar dock att förenklade kostnadsalternativ bör 

användas i ett klimat med rättssäkerhet och förtroende, åtföljas av en bedömning av 

fördelarna och fullt ut inbegripa aktörer på alla nivåer. Parlamentet betonar att 

medlemsstaterna även i fortsättningen bör kunna välja att använda förenklade 

kostnadsalternativ. 

10. Europaparlamentet kräver att medlemsstaterna undviker att ytterligare komplicera 

reglerna och kraven för genomförandet av Europeiska socialfonden, vilket ytterligare 

skulle öka användarnas bördor och öka risken för fel. 

11. Europaparlamentet oroar sig över att av de 178 transaktioner som revisionsrätten 

granskade på politikområdet sysselsättning och sociala frågor var det 62 (34,8 %) som 

innehöll fel, varav 12 var kvantifierbara fel som översteg 20 % (6,7 %). Parlamentet 

uppmanar kommissionen att vidta korrigerande åtgärder och tillämpa strikta förfaranden 

för att minska risken för oriktigheter på detta politikområde, och följa upp de fall med icke 

stödberättigande utgifter som revisionsrätten upptäckt. 

12. Europaparlamentet beklagar att antalet program inom ramen för Europeiska socialfonden 

(ESF) med en felfrekvens på över 5 % har ökat från 18,8 % under 2013 till 22,9 % under 

2014 och att den betalningsvolym som påverkas av dessa felfrekvenser har ökat 

dramatiskt från 11,2 % till 25,2 %. 

13. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten vid att revisionsrätten vid upprepade tillfällen 

har anmärkt på att felprocenten skulle ha varit lägre om de nationella myndigheterna 

bättre hade använt tillgänglig information innan de sände betalningsansökningar till 

kommissionen. Parlamentet begär i detta avseende att medlemsstaterna och de nationella 

myndigheterna utför bättre kontroller och undviker att ansöka om återbetalning av 

inkorrekta utgifter. 

14. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att använda riskbedömningsverktyget 

Arachne och uppmanar kommissionen att fortsätta att förse medlemsstaterna med 

relevanta riktlinjer och tekniskt stöd för att man på ett korrekt sätt ska kunna genomföra 

förvaltnings- och kontrollkraven under perioden 2014–2020. Parlamentet begär att 

kommissionen stärker utbytet av bästa praxis mellan medlemsstaterna. 

15. Europaparlamentet begär att kommissionen följer revisionsrättens rekommendationer för 

att se till att genomförandet av unionens budget bättre bidrar till att Europa 

2020-strategins överordnade mål när det gäller sysselsättning och sociala frågor uppnås. 

Parlamentet förväntar sig i detta avseende att kommissionen och medlemsstaterna 
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använder bättre resultatindikatorer och förbättrar rapporteringen av resultat under perioden 

2014–2020.  

16. Europaparlamentet instämmer med revisionsrättens rekommendation att medlemsstaterna 

strikt bör följa tidsfristerna i förordningen för att omgående ersätta mottagarna. 
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