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FÖRSLAG

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet uppmanar budgetkontrollutskottet att 
som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet konstaterar att betalningsbemyndigandena för budgetramen 2000-2006 
för Europeiska socialfonden för 2009 har utnyttjats till 97,1 procent (1 540 000 000 EUR). 
Parlamentet konstaterar att de mellanliggande betalningarna och förhandsfinansieringen 
för budgetramen 2007–2013 har ökat till 11 300 000 000 EUR; Parlamentet konstaterar att 
kommissionen förbättrat sin ekonomiska förvaltning. Parlamentet beklagar att 
medlemsstaterna, trots finanskrisen, inte tagit Europeiska socialfondens medel i anspråk.

2. Europaparlamentet konstaterar att felfrekvensen stadigt har minskat de senaste tre åren 
och gått från 54 procent 2007 till 36 procent i år. Parlamentet konstaterar att 
kommissionen gjort insatser för att minska felfrekvensen. Parlamentet kräver att mer görs 
för att i synnerhet minska ersättningen för utgifter som inte är stödberättigade.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bidra till en förbättring av den finansiella 
styrningen genom att fortsätta med handlingsprogrammet för att snabba på 
beslutsförfarandena när det gäller finansiella korrigeringar.

4. Europaparlamentet välkomnar det faktum att genomförandet av Europeiska socialfondens 
program under 2009 fokuserade på EU:s sysselsättningsstrategi, särskilt åtgärder som 
syftar till att förbättra anställbarheten på arbetsmarknaden (30,6 procent1) och satsningar 
för att utveckla fortbildning och yrkesutbildning (22,8 procent1, social integrering 
(20,8 procent1) och lika möjligheter (6,5 procent1);

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.

6. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att även granska övriga budgetposter på det 
sociala området och sysselsättningsområdet och fastställa varför de anslagna medlen inte 
har utnyttjats till fullo.
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