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FORSLAG
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
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;
2. påpeger Den Europæiske Socialfonds (ESF) betydning som et væsentligt politisk redskab
til at gennemføre politikken for beskæftigelse og sociale anliggender, navnlig i en tid med
økonomisk nedgang, hvor sådanne investeringer i menneskelig kapital, beskæftigelse og
social inklusion er allermest nødvendige; bemærker, at ESF-udgifterne tegnede sig for ca.
97 % af udgifterne på dette politikområde i 2012;
3. gentager sin opfordring til at overvåge de finansielle instrumenter, især ESF, Den
Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen, relevante komponenter i
førtiltrædelsesinstrumentet og den europæiske mikrofinansieringsfacilitet Progress, og
måle deres resultater i forhold til de specifikke politikmål, som er fastsat i EU 2020strategien og i den årlige politiske proces i forbindelse med det europæiske semester;
4. beklager de fejl, som skyldes ikke-støtteberettigede projekter og udgifter; gentager sin
opfordring om mere effektiv overvågning af overholdelsen af støtteberettigelseskravene;
5. mener, at adskillige fejl, som er opstået som følge af brud på reglerne for offentlige
indkøb og manglende støtteberettigelse for visse deltagere, kan være forårsaget af de
yderligere krav i de nationale lovgivninger; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne
til at revidere sådanne tilfælde af aktiv og passiv overregulering med henblik på at
mindske de unødvendige administrative byrder og komplekse regler for adgangen til ESF
og andre udgifter til beskæftigelsespolitikken og sociale anliggender; henleder i denne
henseende opmærksomheden på Kommissionens seneste rapport med titlen
”Simplification and Gold-plating in the European Social Fund”1, navnlig i forbindelse
med gennemførelsen af den nye forordning;
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;

1

“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.
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.
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7. minder om behovet for at forbedre udnyttelsen af EURES-midlerne, hvis forbrugsrate
viste en nedgang mellem 2010 og 2012; glæder sig over lanceringen af ”Dit første
EURES-job”-aktiviteterne i 2012 som en af flagskibsforanstaltningerne til bekæmpelse af
ungdomsarbejdsløshed;
8. opfordrer de europæiske og nationale myndigheder til – når de vedtager
kontrolmekanismer for anvendelsen af midler fra Den Europæiske Fond for Bistand til de
Socialt Dårligst Stillede – at vedtage den i overensstemmelse med de involverede parters
natur.
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