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Ändringsförslag 1
Csaba Őry
Förslag till yttrande
Punkt 1
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

1. Europaparlamentet välkomnar att
revisionsrättens har fortsatt att utvärdera
sysselsättnings- och socialpolitiken genom
ett stort urval transaktioner. Parlamentet
beklagar den ökande felprocenten inom
detta politikområde, vilken var 3,2 procent
2012 jämfört med 2,2 procent året innan.
Denna felprocent var ändå den lägsta bland
samtliga politikområden.

1. Europaparlamentet välkomnar att
revisionsrättens har fortsatt att utvärdera
sysselsättnings- och socialpolitiken genom
ett stort urval transaktioner. Parlamentet
beklagar den ökande felprocenten inom
detta politikområde, vilken var 3,2 procent
2012 jämfört med 2,2 procent året innan.
Denna felprocent var ändå den lägsta bland
samtliga politikområden. Revisionsrätten
uppmanas att även utvärdera
budgetposterna med mindre anslag inom
sysselsättnings- och socialpolitiken.
Or. en

Ändringsförslag 2
Csaba Őry
Förslag till yttrande
Punkt 6
Förslag till yttrande

Ändringsförslag

6. Europaparlamentet noterar
revisionsrättens iakttagelse rörande
fördelarna med att använda förenklade
kostnadsalternativ, vilket minskar risken
för fel och den administrativa bördan för
stödmottagarna. Parlamentet välkomnar att
man 20122 redan utnyttjade denna
möjlighet för 26 procent av ESFtransaktionerna i urvalet. Parlamentet
stöder en mer utbredd användning av
förenklade kostnadsalternativ under den
kommande fleråriga budgetperioden.

6. Europaparlamentet noterar
revisionsrättens iakttagelse rörande
fördelarna med att använda förenklade
kostnadsalternativ, vilket minskar risken
för fel och den administrativa bördan för
stödmottagarna. Parlamentet noterar att
man 20122 redan utnyttjade denna
möjlighet för 26 procent av ESFtransaktionerna i urvalet.
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Simplification and Gold-plating in the
European Social Fund, Ref.
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013,
Generaldirektoratet för sysselsättning,
socialpolitik och lika möjligheter,
Europeiska kommissionen, s. 4.

Simplification and Gold-plating in the
European Social Fund, Ref.
Ares(2013)3470438978 - 13/11/2013,
Generaldirektoratet för sysselsättning,
socialpolitik och lika möjligheter,
Europeiska kommissionen, s. 4.
Or. en

Ändringsförslag 3
Csaba Őry
Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)
Förslag till yttrande

Ändringsförslag
6a. Europaparlamentet är medvetet om att
förenklade kostnadsalternativ kan minska
felfrekvensen, men framhåller att felaktig
tillämpning av bestämmelser i så fall inte
upptäcks.
Or. en
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