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Ændringsforslag 1
Csaba Őry
Udkast til udtalelse
Punkt 1
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

1. glæder sig over, at Revisionsretten har
fortsat med at vurdere politikområdet for
beskæftigelse og sociale anliggender
gennem stikprøver af et stort antal
transaktioner; beklager stigningen i
fejlprocenten for dette politikområde, som
udgjorde 3,2 % i 2012 i forhold til 2,2 % i
2011; bemærker, at denne fejlprocent
stadig var den laveste af alle
politikområder;

1. glæder sig over, at Revisionsretten har
fortsat med at vurdere politikområdet for
beskæftigelse og sociale anliggender
gennem stikprøver af et stort antal
transaktioner; beklager stigningen i
fejlprocenten for dette politikområde, som
udgjorde 3,2 % i 2012 i forhold til 2,2 % i
2011; bemærker, at denne fejlprocent
stadig var den laveste af alle
politikområder, og opfordrer
Revisionsretten til også at vurdere
budgetposter med færre finansielle
bevillinger på området beskæftigelse og
sociale anliggender;
Or. en

Ændringsforslag 2
Csaba Őry
Udkast til udtalelse
Punkt 6
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag

6. bemærker Revisionsrettens
bemærkninger vedrørende fordelene ved at
anvende forenklede omkostningsordninger,
som reducerer fejlrisikoen og den
administrative byrde på modtagerne;
glæder sig over, at 26 % af de undersøgte
ESF-transaktioner allerede gjorde brug af
disse ordninger i 20122; støtter den mere
udbredte anvendelse af de forenklede
omkostningsordninger i den fremtidige
flerårige finansielle periode;

6. bemærker Revisionsrettens
bemærkninger vedrørende fordelene ved at
anvende forenklede omkostningsordninger,
som reducerer fejlrisikoen og den
administrative byrde på modtagerne;
bemærker, at 26 % af de undersøgte ESFtransaktioner allerede gjorde brug af disse
ordninger i 20122;
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2

"Simplification and Gold-plating in the
European Social Fund" (forenkling af og
overregulering i Den Europæiske
Socialfond), Ref. Ares(2013)3470438978 –
13/11/2013, GD for Beskæftigelse, Sociale
Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og
Inklusion, Europa-Kommissionen, s. 4.

"Simplification and Gold-plating in the
European Social Fund" (forenkling af og
overregulering i Den Europæiske
Socialfond), Ref. Ares(2013)3470438978 –
13/11/2013, GD for Beskæftigelse, Sociale
Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og
Inklusion, Europa-Kommissionen, s. 4.
Or. en

Ændringsforslag 3
Csaba Őry
Udkast til udtalelse
Punkt 6 a (nyt)
Udkast til udtalelse

Ændringsforslag
6a. er klar over, at forenklede
omkostningsordninger kan nedsætte
hyppigheden af fejl, men bemærker, at en
forkert anvendelse af reglerne i så fald
ikke bliver opdaget;
Or. en
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