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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 

ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet konstaterar med oro att den uppskattade felnivån för politikområdet 

ekonomisk, social och territoriell sammanhållning är 5,2 %, vilket utgör en liten 

minskning med 0,5 % jämfört med föregående år, men felnivån är fortfarande för hög 

och ligger fortfarande långt i från målet på 2 %. 

2. Europaparlamentet konstaterar att de främsta källorna till fel på detta område är icke 

stödberättigande utgifter i stödmottagarnas kostnadsredovisningar, val av icke 

stödberättigade projekt, verksamheter och stödmottagare samt överträdelse av reglerna 

om offentlig upphandling och statligt stöd, vilket inte alltid kan klassificeras som ett 

administrativt fel. Parlamentet betonar att man omedelbart måste vidta åtgärder för att 

minska dessa källor till fel, och konstaterar vidare att icke stödberättigade projekt och 

verksamheter som utförs av icke stödberättigade projektansvariga ofta väljs ut. 

Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att avstå från sådan praxis. 

3. Europaparlamentet beklagar att medlemsstaterna, vilket redan var fallet under 

föregående år, hade tillgång till tillräckligt med information för att undvika och 

korrigera fel innan de ansökte om betalning, och betonar med eftertryck att om 

medlemsstaterna hade använt denna information, vilket är deras skyldighet, skulle den 

uppskattade felnivån varit 2,4 % lägre, och att felen på medlemsstatsnivå dessutom 

bidrog till felnivåerna med ytterligare 0,6 %. Parlamentet betonar att detta sammantaget 

skulle leda till en uppskattad felnivå som ligger under väsentlighetströskeln på 2 %. 

Parlamentet betonar att det är av största vikt att öka kommissionens administrativa stöd 

till medlemsstaterna. 

4. Europaparlamentet konstaterar med oro att mindre än 20 % av de nationella 

myndigheterna med ansvar för de europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI-

fonderna) hade utsetts i slutet av 2015, och att det finns en överhängande risk för att 

förseningarna i budgetgenomförandet för perioden 2014–2020 blir större än de var 

under perioden 2007–2013. Parlamentet betonar att denna försening skapar en stor 

börda för stödmottagarna och hotar därför en stabil finansiering av projekten, t.ex. inom 

ramen för Europeiska socialfonden och ungdomssysselsättningsinitiativet. Parlamentet 

uppmanar kommissionen och de medlemsstater som släpar efter att omgående vidta 

nödvändiga försiktighetsåtgärder för att se till att dessa förseningar inte ger upphov till 

samma budgetkomplikationer som i slutet av programperioden 2007–2013. 

5. Europaparlamentet noterar revisionsrättens rekommendation att kommissionen i 

grunden bör ompröva ESI-fondernas utformning och genomförandemekanism när den 

lägger fram sitt lagstiftningsförslag för den programperiod som följer efter perioden 

2014–2020, och ta hänsyn till förslagen från högnivågruppen med ansvar för att 

övervaka förenklingen för mottagarna. 

6. Europaparlamentet noterar revisionsrättens rekommendation att kommissionen bör 

utnyttja erfarenheterna från programperioden 2007–2013 och lägga fram en detaljerad 

analys av de nationella stödreglerna för programperioden 2014–2020, samt utifrån detta 
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ge medlemsstaterna vägledning om hur de kan förenkla och undvika onödigt komplexa 

eller betungande regler. 

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att inkludera 

unionens finansieringsprogram i sin årliga undersökning av bördorna enligt 

överenskommelsen inom ramen för det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning 

av den 13 april 2016. Parlamentet betonar att införandet av årliga mål för att minska 

bördorna, som inkluderar EU:s finansieringsprogram, skulle leda till att efterlevnaden 

ökar och därmed till att felfrekvensen minskar. 

8. Europaparlamentet uppmärksammar revisionsrättens iakttagelser1 i fråga om 

ungdomsgarantin. 

9. Europaparlamentet noterar kommissionens beslut att inrätta en högnivågrupp för 

förenkling som en reaktion på de betydande administrativa bördor för stödmottagarna 

som de ökade kontrollerna orsakar. 

10. Europaparlamentet välkomnar revisionsrättens rekommendation till kommissionen att 

förtydliga kopplingarna mellan Europa 2020-strategin, den fleråriga budgetramen och 

kommissionens prioriteringar i syfte att effektivt rapportera om EU-budgetens bidrag 

till uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin. 

11. Europaparlamentet välkomnar den ökade fokuseringen på resultat under 

programperioden 2014–2020. Parlamentet anser emellertid att en ytterligare utveckling 

av resultatindikatorer och övervakningssystem skulle bidra till sund ekonomisk 

ansvarighet och öka de framtida operativa programmens effektivitet. 

 

                                                 
1 Se även revisionsrättens särskilda rapport nr 3/2015: EU:s ungdomsgaranti: Första stegen har tagits men det 

finns risker med genomförandet 
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