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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. stelt vast dat het benuttingspercentage van de betalingskredieten voor 2009 van het 
meerjarig financieel kader 2000-2006 voor het Europees Sociaal Fonds (ESF) 97,1% 
bedraagt (1 540 000 000 EUR); stelt vast dat de tussentijdse betalingen en voorschotten 
voor het meerjarig financieel kader 2007-2013 een bedrag van 11 300 000 000 EUR 
belopen; neemt kennis van het streven van de Commissie naar verbetering van het 
financieel beheer; betreurt dat de lidstaten ondanks de financiële crisis geen middelen uit 
het ESF opnemen;

2. stelt vast dat de hoeveelheid tekortkomingen de afgelopen drie jaar een dalende lijn 
vertoont, van 54% in 2007 tot 36% dit jaar; waardeert de inspanningen van de Commissie 
om de foutenpercentages te verklagen; roept op tot meer inspanningen op dit gebied, in 
het bijzonder het beperken van de vergoeding van kosten die daar niet voor in aanmerking 
komen;

3. verzoekt de Commissie bij te dragen aan het verbeteren van het financieel beheer door het 
actieprogramma uit te voeren waarmee de besluitvormingsprocedures voor de financiële 
correcties worden versneld;

4. verwelkomt het feit dat de uitvoering van het ESF-programma in 2009 gericht was op de 
Europese Werkgelegenheidsstrategie, met name op de maatregelen ter verbetering van de 
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt (30,6%1) en op activiteiten ter ontwikkeling van 
onderwijs en opleidingen (22,8%1), sociale integratie (20,8%1) en gelijke kansen (6,5%1); 

5. is verheugd dat de Commissie ernaar streeft dat alle lidstaten volledig rekenschap 
afleggen via jaarlijkse controleverslagen van de auditdiensten en samenvattende 
jaarverslagen;

6. verzoekt de Rekenkamer ook de andere begrotingslijnen op sociaal en 
werkgelegenheidsgebied te controleren en uit te zoeken waarom de toegewezen middelen 
niet volledig zijn opgenomen.

                                               
1 van gecertificeerde uitgaven


