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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 Europeiska socialfonden (ESF) utnyttjat 
åtagandebemyndigandena på 10,6 miljarder EUR till 100 procent och 
betalningsbemyndigandena på 8,8 miljarder EUR till 97,1 procent. Parlamentet ger 
kommissionen erkännande för en förbättrad ekonomisk förvaltning. 

2. Europaparlamentet påpekar att den allmänna felprocenten för strukturfonderna ligger på 
minst 11 procent. Parlamentet konstaterar att felprocenten är lägre för ESF. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att meddela sin egen felprocent och att undersöka möjligheten 
att stärka ESF:s autonomi inför nästa budgetperiod.

3. Europaparlamentet beklagar att kommissionens handlingsplan för att förbättra 
förvaltningen av strukturfonderna1 ännu inte kan utvärderas. Parlamentet betonar att 
82 procent av de finansiella korrigeringarna inom ESF för perioden 2000–2006 avsåg 
Italien och Spanien. Parlamentet anser att målinriktade insatser i de berörda 
medlemsstaterna och ett graderat informations- och sanktionssystem behövs för att man 
snabbare ska kunna avlägsna fel och med hjälp av exempel på bästa och sämsta praxis 
stödja en korrekt medelanvändning.

4. Europaparlamentet påminner om att generaldirektoratet för sysselsättning som förvaltar 
medlen har i uppgift att vidta åtgärder för att förebygga bedrägerier och korruption. 
Parlamentet välkomnar det nära samarbetet med byrån för bedrägeribekämpning Olaf. 
Parlamentet kräver att bedrägerier inom ESF även följs upp och bestraffas av behöriga 
nationella rättsliga myndigheter.

5. Europaparlamentet välkomnar de insatser som kommissionen gjort för att genom årliga 
kontrollrapporter från revisionsorganen och sammanfattande årsrapporter få fram en 
omfattande redovisning från samtliga medlemsstater. Parlamentet begär att 
redovisningsskyldigheten prövas så att inte samma uppgifter krävs in flera gånger. 
Parlamentet anser att felaktiga eller ofullständiga redovisningsrapporter från de nationella 
förvaltnings- och kontrollorganen såväl som bristande iakttagande av minimikraven i 
budgetförordningarna är oacceptabelt och bör leda till påföljder. Kommissionen 
uppmanas därför att utarbeta förslag om förbättring och utvidgning av den nuvarande 
rapporteringsskyldigheten, inbegripet en sanktionsmekanism. 

6. Europaparlamentet konstaterar att det under anslagstilldelningen kan förekomma 
intressekonflikter mellan förvaltarna och mottagarna av anslag. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att med lämpliga medel tillämpa reglerna för undvikande av 
intressekonflikter under anslagstilldelningen på de nationella förvaltningsnivåerna.

7. Europaparlamentet understryker de särskilda behoven hos målgrupper och 
projektansvariga inom ESF. Parlamentet föreslår att frivilligarbete inom ideella 
organisationer och bidrag i natura ska räknas med i samfinansieringen av projekt. 

                                               
1 Kommissionens meddelande av den 19 februari 2007 om en handlingsplan för att stärka kommissionens 
tillsynsfunktion vid delad förvaltning av strukturåtgärder (KOM(2008)0097). 
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Parlamentet ber de projektansvarig att göra en uppdaterad undersökning av 
ESF:s förvaltningskostnader uppdelade på medlemsstater och projekt.

8. Europaparlamentet påminner om de senaste ändringar av strukturfondsförordningarna 
(förordning (EG) nr 1341/2008, förordning (EG) nr 284/2009, 
förordning (EG) nr 396/2009, förordning (EG) nr 397/2009, 
förordning (EG) nr 846/2009) som gjorts för att förenkla förvaltningen. Parlamentet 
begär en rapport om effekterna av dessa ändringar.


