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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. bemærker, at 97,1 % af betalingsbevillingerne i henhold til den finansielle ramme for 
2000-2006 til Den Europæiske Socialfond (ESF) for regnskabsåret 2009 er blevet udnyttet 
(1 540 000 000 EUR); bemærker, at de mellemliggende betalinger og forfinansieringer i 
forbindelse med den finansielle ramme for 2007-2013 beløber sig til 11 300 000 000 
EUR; anerkender Kommissionens bestræbelser for en forbedring af den finansielle 
forvaltning; beklager, at medlemsstaterne trods finanskrisen ikke gør krav på midler fra 
ESF;

2. bemærker, at fejlfrekvens har fulgt en nedadgående kurve de sidste 3 år fra 54 % i 2007 til 
36 % i år; anerkender Kommissionens bestræbelser for at reducere fejlkvoten; kræver 
yderligere bestræbelser for navnlig at reducere godtgørelsen af udgifter, der ikke er 
støtteberettigede;

3. anmoder Kommissionen om at bidrag til forbedringen af den finansielle forvaltning ved at 
følge den handlingsplan, der fremskynder beslutningsprocedurerne omkring de finansielle 
korrektioner;

4. glæder sig over, at gennemførelsen af ESF-programmer i 2009 fokuserede på den 
europæiske beskæftigelsesstrategi, herunder navnlig foranstaltningen til fremme af 
beskæftigelsesevnen på arbejdsmarkedet (30,6 %1) og aktiviteter til udvikling af den 
almene og faglige uddannelse (22,8 %1), social integration (20,8 %1) og ligestilling 
(6,5 %1);

5. glæder sig over Kommissionens bestræbelser for at få omfattende regnskaber via 
kontrolstedernes årlige kontrolberetninger og sammenfattende årsberetninger;

6. opfordrer Retten til også at kontrollere de øvrige budgetposter vedrørende social- og 
beskæftigelsesområdet og konstatere, hvorfor de opførte bevillinger ikke udnyttes i fuldt 
omfang.

                                               
1 af dokumenterede udgifter.


