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Amendement 1
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer het beleidsgebied 
werkgelegenheid en sociale zaken is 
blijven beoordelen door een steekproef te 
nemen van een groot aantal transacties; 
betreurt het toegenomen foutenpercentage 
voor dit beleidsgebied, dat 3,2% bedroeg in 
2012 ten opzichte van 2,2% het jaar 
voordien; merkt evenwel op dat dit 
foutenpercentage het laagste was van alle 
beleidsgebieden;

1. is ingenomen met het feit dat de 
Rekenkamer het beleidsgebied 
werkgelegenheid en sociale zaken is 
blijven beoordelen door een steekproef te 
nemen van een groot aantal transacties; 
betreurt het toegenomen foutenpercentage 
voor dit beleidsgebied, dat 3,2% bedroeg in 
2012 ten opzichte van 2,2% het jaar 
voordien; merkt evenwel op dat dit 
foutenpercentage het laagste was van alle 
beleidsgebieden; en verzoekt de 
Rekenkamer ook een beoordeling uit te 
voeren van de begrotingslijnen met 
minder financiële toewijzingen op het 
gebied van werkgelegenheid en sociale 
zaken;

Or. en

Amendement 2
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. wijst op de opmerkingen van de
Rekenkamer betreffende de voordelen van 
het gebruik van vereenvoudigde 
kostenopties, dat het risico op fouten en de 
administratieve last voor begunstigden 
beperkt; is ingenomen met het feit dat in 
26% van de steekproeven de ESF-
transacties in 20122 reeds gebruik maakten 
van deze opties; steunt het uitvoeriger 

6. wijst op de opmerkingen van de 
Rekenkamer betreffende de voordelen van 
het gebruik van vereenvoudigde 
kostenopties, dat het risico op fouten en de 
administratieve last voor begunstigden 
beperkt; neemt kennis van het feit dat in 
26% van de steekproeven de ESF-
transacties in 2012 reeds gebruik maakten 
van deze opties;
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gebruik van de vereenvoudigde 
kostenopties in de volgende meerjarige 
financiële periode;
__________________ __________________
2 "Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund", Ref. Ares 
(2013)3470438978 - 13/11/2013, Europese 
Commissie, DG Werkgelegenheid, Sociale 
Zaken en Inclusie, blz. 4.

2 "Simplification and Gold-plating in the 
European Social Fund", Ref. Ares 
(2013)3470438978 - 13/11/2013, Europese 
Commissie, DG Werkgelegenheid, Sociale 
Zaken en Inclusie, blz. 4.

Or. en

Amendement 3
Csaba Őry

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. is zich ervan bewust dat 
vereenvoudigde kostenopties de frequentie 
van fouten kan verminderen maar 
veronderstelt dat onjuiste toepassing van 
de regels in dit geval onopgemerkt blijft.

Or. en


