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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole de volgende suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:
1. wijst erop dat de kredieten voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) met 10,6 mrd euro aan 

vastleggingen voor 100% en met 8,8 mrd euro aan betalingen voor 97,1% zijn vastgelegd;
waardeert het streven van de Commissie naar verbetering van het financieel beheer;

2. wijst op het algemene foutenpercentage bij de structuurfondsen van ten minste 11%; heeft 
aanwijzingen voor een lager percentage bij het ESF; moedigt de Commissie aan haar eigen 
foutenpercentage mee te delen en de mogelijkheid van een grotere mate van autonomie van 
het ESF voor de komende financiële periode te onderzoeken;

3. betreurt dat het actieplan van de Commissie ter verbetering van het beheer van de 
structuurfondsen1 nog steeds niet beoordeeld kan worden; wijst erop dat 82% van de 
financiële correcties bij het ESF in de periode 2000-2006 betrekking had op Italië en Spanje; 
acht doelgerichte inspanningen met de betrokken lidstaten noodzakelijk alsook een 
gestaffeld informatie- en sanctiesysteem om fouten sneller te elimineren en met "best and 
worst practice"-voorbeelden het juiste gebruik van de kredieten te steunen;

4. herinnert eraan dat het de taak is van het Directoraat-generaal werkgelegenheid, dat de 
kredieten beheert, om passende maatregelen te nemen inzake preventie van bedrog en 
corruptie; is verheugd over de nauwe samenwerking met het Bureau voor fraudebestrijding 
(OLAF); wenst dat ervoor wordt gezorgd dat fraudegevallen bij het ESF ook door de 
nationale justitiële instanties worden onderzocht en gesanctioneerd;

5. is verheugd dat de Commissie ernaar streeft dat alle lidstaten volledig rekenschap afleggen 
via jaarlijkse controleverslagen van de auditdiensten en samenvattende jaarverslagen; 
verzoekt om toetsing van de verantwoordingsplicht, zodat informatie niet twee keer wordt 
opgevraagd; is van mening dat ontbrekende of onvolledige verantwoordingsverslagen van 
nationale administratieve of controlerende instanties alsook de niet-naleving van de 
minimale eisen van het Financieel Reglement onaanvaardbaar zijn en gestraft moeten 
worden; verzoekt de Commissie derhalve voorstellen te ontwikkelen ter verbetering en 
uitbreiding van de bestaande verslagleggingsplicht met een sanctiemechanisme;

6. stelt vast dat belangenconflicten tussen de beheerders van de kredieten en de begunstigden 
bij de toewijzing van de kredieten mogelijk zijn; verzoekt de Commissie de regels inzake 
het voorkomen van belangenconflicten bij de toewijzing van de kredieten met adequate 
middelen op het niveau van de nationale administraties effectief toe te passen;

7. onderstreept de bijzondere behoeften van de doelgroepen en projectleiders bij het ESF; stelt 
voor vrijwillige werkzaamheden in non-profitorganisaties en investeringen in natura in de 
medefinanciering van projecten mede in aanmerking te nemen; verzoekt de projectleiders 
om een actueel overzicht per lidstaat en per project van de administratieve kosten van het 
ESF;

8. herinnert aan de jongste wijzigingen van de structuurfondsverordeningen (Verordening (EG) 
nr. 1341/2008; Verordening (EG) nr. 284/2009; Verordening (EG) nr. 396/2009; 
Verordening (EG) nr. 397/2009; Verordening (EG) nr. 846/2009 inzake administratieve 
vereenvoudiging; verzoekt om een verslag over de effecten van deze wijzigingen.

                                               
1 Mededeling van de Commissie van 19 februari 2007 over het actieplan ter versterking van de toezichthoudende rol 
van de Commissie in het kader van het gedeeld beheer van structurele acties (COM(2008)0097). 
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