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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

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;

2. wijst op het belang van het Europees Sociaal Fonds (ESF) als een krachtig 
beleidsinstrument om het werkgelegenheids- en sociaal beleid uit te voeren, met name in 
tijden van economische neergang wanneer dergelijke investeringen in menselijk kapitaal, 
werkgelegenheid en sociale inclusie het meest noodzakelijk zijn; merkt op dat de 
ESF-uitgaven in 2012 ongeveer 97% van de uitgaven voor het betrokken beleidsgebied 
bedroegen;

3. herhaalt zijn oproep om toe te zien op de financiële instrumenten, in het bijzonder het ESF, 
het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, relevante onderdelen van het 
instrument voor pretoetredingssteun en de Europese Progress-microfinancieringsfaciliteit, 
en hun prestaties te meten aan de hand van de specifieke beleidsdoelstellingen die zijn 
vastgelegd in de Europa 2020-strategie en in het jaarlijkse beleidsproces van het Europees 
Semester;

4. betreurt de fouten die voortvloeien uit niet-subsidiabele projecten en uitgaven; herhaalt 
zijn oproep om efficiënter toezicht op de naleving van de subsidiabiliteitsregels;

5. is van mening dat meerdere fouten die voortvloeien uit de niet-naleving van de regels voor 
overheidsopdrachten en niet in aanmerking komende deelnemers toe te schrijven zijn aan 
de bijkomende eisen van de nationale wetgeving; verzoekt de Commissie en de lidstaten 
dergelijke gevallen van actieve en passieve overregulering te herzien om onnodige 
administratieve lasten en complexe procedures voor toegang tot het ESF en andere 
middelen op het gebied van werkgelegenheid en sociale zaken te verminderen; vestigt 
hierbij de aandacht op het recente verslag van de Commissie met als titel "Simplification 
and Gold-plating in the European Social Fund"1, met name bij de uitvoering van de 
nieuwe verordening;

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 2012 reeds gebruik maakten van deze opties2; steunt het uitvoeriger 
gebruik van de vereenvoudigde kostenopties in de volgende meerjarige financiële periode;

                                               
1 "Simplification and Gold-plating in the European Social Fund", Ref. Ares (2013)3470438978 - 13/11/2013, 
Europese Commissie, DG Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie.
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.
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7. herinnert eraan dat het gebruik van de EURES-financiering moet worden verbeterd, 
aangezien het opnamepercentage ervan tussen 2010 en 2012 is gedaald; is ingenomen met 
de lancering in 2012 van de eerste acties in het kader van "Your first EURES Job", dat een 
van de vlaggenschipinitiatieven is om de werkloosheid onder jongeren aan te pakken;

8. vestigt de aandacht van de Europese en nationale autoriteiten op het feit dat zij bij de 
vaststelling van de controlemechanismen voor het gebruik van het Fonds voor Europese 
hulp aan de meest behoeftigen erop moeten toezien dat dit fonds is aangepast aan de aard 
van de betrokken belanghebbenden.


