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SUGGESTIES 

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 

begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen: 

1. stelt vast dat het globale geschatte foutenpercentage bij betalingen met middelen van de 

EU-begroting de afgelopen paar jaar constant is gedaald (4,4 % in 2014; 3,8 % in 2015; 

3,1 % in 2016); merkt voorts op dat de percentages van de op rechten gebaseerde 

betalingen, een aanzienlijk deel van de gecontroleerde uitgaven, goed voor circa 49 % 

van de uitgaven van de Unie, onder de drempel lagen van 2 % voor materiële fouten 

(namelijk 1,3 %); juicht het toe dat de Rekenkamer voor het eerst sinds 1994 een 

verklaring met beperking heeft afgegeven over de regelmatigheid van de ten grondslag 

liggende verrichtingen in 2016; 

2. neemt kennis van de globale positieve impact van de corrigerende maatregelen die de 

autoriteiten in de lidstaten en de Commissie hebben genomen, die positief hebben 

uitgewerkt op het geschatte foutenpercentage en zonder dewelke het geschatte 

foutenpercentage 1,2 % hoger was geweest; 

3. stelt bezorgd het hoge geschatte foutenpercentage op het beleidsgebied "Economische, 

sociale en territoriale samenhang" vast, namelijk 4,8 %, hetgeen nog altijd hoger is 

dan de drempel voor materiële fouten (2 %) en het foutenpercentage voor de hele 

EU-begroting (3,1 %); stelt overigens vast dat dit percentage iets lager ligt dan het 

percentage van het voorgaande jaar (5,2 %); 

4. stelt vast dat het hoge geschatte foutenpercentage op het beleidsgebied "Economische, 

sociale en territoriale samenhang" voornamelijk toe te schrijven is aan de niet in 

aanmerking komende kosten die de begunstigden in hun declaraties opvoeren, de 

selectie van niet in aanmerking komende activiteiten, projecten of begunstigden, en 

inbreuken op de wetgeving inzake openbare aanbestedingen; onderstreept het feit dat 

doeltreffende maatregelen moeten worden genomen om deze bronnen van fouten te 

verminderen én goede resultaten te boeken; 

5. merkt bezorgd op dat het geschatte foutenpercentage op het beleidsterrein 

"Concurrentievermogen voor groei en banen" 4,1 % bedraagt en dat de meeste fouten 

verband hielden met de vergoeding van niet-subsidiabele personeels- en indirecte 

kosten die door de begunstigden van onderzoeksprojecten waren gedeclareerd; 

onderstreept het feit dat doeltreffende maatregelen moeten worden genomen om deze 

bronnen van fouten te verminderen én goede resultaten te boeken; 

6. betreurt het dat de lidstaten, net als in de voorgaande jaren, over voldoende informatie 

beschikten om een aanzienlijk aantal fouten te voorkomen, of vast te stellen en te 

corrigeren; merkt op dat, als deze informatie was gebruikt om fouten te corrigeren, 

het geschatte foutenpercentage voor de totale uitgaven voor "Economische, sociale 

en territoriale samenhang" 1,1 % zou hebben bedragen, d.w.z. onder de 

materialiteitsdrempel van 2 % zou hebben gelegen, en het geschatte foutenpercentage 

voor de totale uitgaven voor "Concurrentievermogen voor groei en banen" 2,9 % zou 

hebben bedragen; neemt kennis van de aanbeveling van de Rekenkamer om de 

Unie-uitgaven niet aan aanvullende controles te onderwerpen, maar erop toe te zien 

dat de bestaande controlemechanismen op correcte wijze worden toegepast; 
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7. is bezorgd over het feit dat in het kader van de beoordeling door de Rekenkamer van 

168 voltooide projecten in het kader van het uitgaventerrein "Economische, sociale 

en territoriale samenhang", slechts een derde beschikte over een systeem voor 

prestatiemeting met output- en resultaatindicatoren die verband houden met de 

doelstellingen van het operationele programma en dat 42 % niet over 

resultaatindicatoren of doelstellingen beschikte, waardoor het onmogelijk was de 

specifieke bijdrage van deze projecten aan de verwezenlijking van de algemene 

doelstellingen van het programma te beoordelen; 

8. stelt bezorgd vast dat de lidstaten drie jaar na het begin van de periode 2014-2020 

slechts 77 % van de programma-autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor de 

uitvoering van de ESI-fondsen, hebben aangewezen en dat de vertragingen in de 

begrotingsuitvoering medio 2017 groter zijn dan op hetzelfde moment in de periode 

2007-2013; 

9. neemt kennis van de aanbeveling van de Rekenkamer dat de Commissie, wanneer zij 

het ontwerp en de implementatiemechanismen van de ESI-fondsen voor de periode 

na 2020 heroverweegt, een prominentere rol toekent aan het aspect 'prestatie' en het 

betalingsmechanisme vereenvoudigt door, in voorkomend geval, aanvullende 

maatregelen te treffen om het betalingsniveau te koppelen aan 'prestatie', in plaats van 

zich ertoe te beperken simpelweg kosten te vergoeden; 

10. vestigt de aandacht op de opmerkingen van de Rekenkamer in haar jaarverslag over 

de uitvoering van de begroting over het begrotingsjaar 2016 met betrekking tot het feit 

dat zij de afgelopen vijf jaar geen fouten heeft gekwantificeerd met betrekking tot het 

gebruik van SCO's voor transacties op het beleidsgebied "Economische, sociale en 

territoriale samenhang"; is derhalve van mening dat de bevordering van een breder 

gebruik van SCO's kan zorgen voor een vermindering van de administratieve last, 

minder fouten dan in het systeem van terugbetaling van kosten, en een grotere 

gerichtheid op prestaties en resultaten; verzoekt de Commissie voort te gaan met het 

verlenen van advies en ondersteuning aan de lidstaten over de toepassing van SCO's, 

gezien de toenemende toepasbaarheid hiervan, om een zo ruim mogelijk gebruik van 

SCO's te bevorderen; 

11. is ingenomen met de resultaten van het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 

Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative, YEI) in 2016 en 

het feit dat in het kader hiervan bijna drie keer zoveel mensen zijn ondersteund in 2016 

in vergelijking met de periode 2014-2015 (7,8 miljoen mensen in 2016, tegenover 

2,7 miljoen mensen in 2014-2015); merkt op dat, als gevolg van de steun uit het ESF 

en het YEI, 787 000 deelnemers een baan hadden, 820 000 deelnemers een kwalificatie 

verwierven en 276 000 deelnemers onderwijs of opleiding volgden; 

12. is ingenomen met de resultaten die in 2016 zijn bereikt in het kader van de drie pijlers 

van het programma van de Europese Unie voor werkgelegenheid en sociale innovatie 

(EaSI); vestigt de aandacht op het feit dat de EaSI-steun, met name de onderdelen 

Progress en Eures (netwerk van Europese diensten voor arbeidsvoorziening) ervan, 

belangrijk zijn voor de tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten; 

stelt bezorgd vast dat de thematische afdeling Sociaal ondernemerschap binnen de pijler 

Microfinanciering en sociaal ondernemerschap van het EaSI ondermaats blijft en 
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verzoekt de Commissie erop aan te dringen dat het Europees Investeringsfonds zich 

ertoe verplicht de middelen in het kader van de thematische afdeling voor Sociaal 

ondernemerschap volledig te benutten. 
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