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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. fremhæver det som positivt, at bevillingerne til Den Europæiske Socialfond (ESF) på 
10,6 mia. EUR til forpligtelser blev udnyttet 100 %, og de 8,8 mia. EUR til betalinger 
97,7 %.; anerkender Kommissionens bestræbelser på at sikre en forbedring af den 
økonomiske forvaltning; 

2. henviser til, at den generelle fejlprocent for strukturfondene er på mindst 11 %;  
konstaterer en lavere procent for ESF; tilskynder Kommissionen til at oplyse sin egen 
fejlprocent og til at undersøge mulighederne for at styrke ESF's autonomi i næste 
finansieringsperiode;

3. beklager, at Kommissionens handlingsplan til styrkelse af forvaltningen af 
strukturfondene1 endnu ikke kan evalueres; understreger, at 82 % af de finansielle 
korrektioner i ESF fra 2000-2006 vedrørte Italien og Spanien; anser det for nødvendigt at 
målrette indsatser mod de berørte medlemsstater og at skabe et gradueret informations-
og sanktionssystem, for hurtigere at kunne rette fejl og fremme korrekt anvendelse af 
bevillingerne med "best and worst-practice"-eksempler;

4. erindrer om, at det tilkommer Generaldirektoratet for Beskæftigelse, der forvalter 
bevillingerne, at træffe passende foranstaltninger til at hindre svig og korruption; glæder 
sig over det tætte samarbejde med Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig 
(OLAF); kræver, at det sikres, at svig med ESF-midler også retsforfølges af de nationale 
retslige myndigheder;

5. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på fra alle medlemsstater at sikre 
omfattende redegørelser gennem årlige kontrolrapporter fra revisionsorganerne og 
sammenfattende årsrapporter; anmoder om kontrol af regnskabspligten, således at 
oplysningerne ikke afkræves dobbelt; anser manglende eller mangelfulde rapporter fra 
nationale forvaltnings- og kontrolinstanser samt manglende overholdelse af 
minimumskravene i finansforordningerne for uacceptabelt og strafbare; anmoder derfor 
Kommissionen om at forelægge forslag til forbedring og udbygning af den eksisterende 
rapporteringspligt med en sanktionsmekanisme;

6. konstaterer, at interessekonflikter mellem forvalterne og modtagerne af bevillinger er 
mulige under processen til allokering af bevillinger; anmoder Kommissionen om på 
nationalt administrativt plan og med passende midler at gennemføre bestemmelser med 
sigte på hindring af interessekonflikter under allokeringsprocessen;

7. understreger de særlige behov hos målgrupper og projektansvarlige i ESF; forslår at 
inddrage ulønnede aktiviteter i velgørende organisationer og bidrag i naturalier i 
medfinansieringen af projekter; anmoder om en aktuel oversigt over ESF-
administrationsomkostningerne opdelt efter medlemsstater og projekter;

8. erindrer om de seneste ændringer af strukturfondsforordningerne (forordning (EF) nr. 
1341/2008; forordning (EF) nr. 284/2009; forordning (EF) nr. 396/2009; forordning (EF) 

                                               
1  Kommissionens meddelelse af 19. februar 2007 om en handlingsplan til styrkelse af Kommissionens 
tilsynsfunktion ved delt forvaltning af strukturforanstaltninger (KOM(2008)0097). 
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nr. 397/2009; forordning (EF) nr. 846/2009 med sigte på at forenkle administrationen; 
ønsker en rapport om konsekvenserne af disse ændringer;


