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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

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. 

2. Europaparlamentet påpekar hur viktig Europeiska socialfonden (ESF)är som viktigt 
politiskt verktyg för att genomföra sysselsättnings- och socialpolitiken, särskilt i tider av 
ekonomisk nedgång, när sådana investeringar i humankapital, sysselsättning och social 
integration behövs som mest. ESF:s utgifter stod för ca 97 procent av politikområdets 
utgifter 2012. 

3. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till övervakning av de finansiella 
instrumenten, särskilt ESF, Europeiska globaliseringsfonden, relevanta delar av 
instrumentet för stöd inför anslutningen och det europeiska instrumentet Progress för 
mikrokrediter, och mätning av deras resultat i förhållande till de specifika politiska målen 
i Europa 2020-strategin och i den årliga politiska processen under den europeiska 
planeringsterminen. 

4. Europaparlamentet beklagar de fel som orsakats genom ej stödberättigade projekt och 
utgifter. Parlamentet upprepar sin uppmaning till effektivare övervakning av efterlevnaden 
av reglerna avseende rätten till stöd. 

5. Europaparlamentet anser att åtskilliga fel som beror på brott mot reglerna för offentlig 
upphandling och på att stödmottagarna ej var berättigade till stöd kan vara orsakade av de 
ytterligare kraven i den nationella lagstiftningen. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att se över sådana fall av aktiv och passiv överbyråkratisering för att 
minska de överflödiga administrativa bördorna och de komplexa förfaranden som krävs 
för att kunna utnyttja ESF och andra sysselsättnings- och socialpolitikutgifter. Parlamentet 
uppmärksammar i detta sammanhang kommissionens färska rapport med titeln 
Simplification and Gold-plating in the European Social Fund1, särskilt i samband med 
genomförandet av den nya förordningen. 

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 2012 redan utnyttjade denna möjlighet 
för 26 procent av ESF-transaktionerna i urvalet2. Parlamentet stöder en mer utbredd 
användning av förenklade kostnadsalternativ under den kommande fleråriga 
budgetperioden.

                                               
1 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. 
2 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. 
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7. Europaparlamentet påminner om att man måste utnyttja EURES-medlen bättre, då 
utnyttjandegraden sjönk mellan 2010 och 2012. Parlamentet välkomnar de första 
aktiviteterna inom ”Ditt första Eures-jobb” 2012, en av flaggskeppssatsningarna som tar 
sikte på ungdomsarbetslösheten.

8. Europaparlamentet uppmanar Europeiska och nationella myndigheter att, när de inrättar 
kontrollmekanismer för användningen av medel ur fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt, anpassa den till de intressenter som är involverade. 


