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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. henviser til, at 18 % af udgifterne til Fællesskabets samhørighedspolitik går til 
beskæftigelse og sociale anliggender, idet langt størstedelen af udgifterne på dette område 
- 94 % - går over Den Europæiske Socialfond (ESF);

2. fremhæver det som positivt, at bevillingerne til ESF på 10,8 mia. EUR til forpligtelser 
blev udnyttet 100 %, og de 7,1 mia. EUR til betalinger 97,7 %; erkender, at det lavere tal, 
for så vidt angår betalingerne, skyldes, at nogle forpligtelser først blev indgået i sidste 
kvartal; anerkender Kommissionens bestræbelser på at sikre en forbedring af den 
økonomiske forvaltning;

3. glæder sig derfor over, at Revisionsretten ved sine undersøgelser har kunnet konstatere, at 
fejlprocenten har kunnet reduceres til 7,7 %; er overrasket over, at Revisionsretten måtte 
konstatere, at EU-direktiver ikke er blevet omsat korrekt i nationale retsforskrifter i 
forbindelse med offentlige udbud, og venter derfor, at Kommissionen overvåger 
omsættelsen i national ret bedre og kontrollerer, at de støttede projekter er omfattet af 
bestemmelserne;

4. anerkender Kommissionens bestræbelser på gennem bilateral og multilateral uddannelse 
at sikre, at medlemsstaterne løbende uddanner, informerer, råder og vejleder 
støttemodtagerne og gennemførelsesorganerne med sigte på at mindske fejlprocenten;

5. gentager sit krav om, at medlemsstaterne forpligtes til at aflægge rapport om den 
finansielle gennemførelse af finansieringsinstrumenterne, og tilslutter sig Revisionsrettens 
holdning, at Kommissionen regelmæssigt bør kontrollere anvendelsen af ESF;

6. beklager, at Revisionsrettens anbefalinger om ESF’s bidrag til bekæmpelse af 
skolefrafaldet hidtil kun delvis er gennemført af Kommissionen;

7. erindrer om, at det tilkommer Generaldirektoratet for Beskæftigelse, Sociale Anliggender 
og Inklusion, der forvalter bevillingerne, at træffe passende foranstaltninger til at hindre 
svig og korruption; glæder sig over det tætte samarbejde med Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF); kræver, at det sikres, at svig med ESF-midler også 
retsforfølges af de nationale retslige myndigheder;

8. glæder sig over Kommissionens bestræbelser på at erhverve omfattende oplysninger fra 
alle medlemsstater gennem årlige kontrolrapporter fra revisionsorganerne og 
sammenfattende årsberetninger, og anser det for nødvendigt, at Kommissionen udvider 
sine kontrolaktiviteter, således at den over for Parlamentet kan give oplysning om 
merværdien ved EU-finansiering;

9. understreger de særlige behov hos målgrupper og projektansvarlige i ESF; forslår at 
inddrage ulønnede aktiviteter i velgørende organisationer og bidrag i naturalier i 
medfinansieringen af projekter; anmoder om en aktuel oversigt over ESF’s 
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administrationsomkostninger opdelt efter medlemsstater og projekter;

10. anser det, navnlig for så vidt angår finansieringen af Globaliseringsfonden, for helt 
afgørende, at der anføres målværdier for enhedsomkostningerne for de forskellige støttede 
projekter, og henviser til, at Globaliseringsfonden med disponible bevillinger på op til 500 
mio. EUR kun har finansieret 21 projekter med en samlet økonomisk volumen på 105 
mio. EUR; venter derfor, at Kommissionen i betragtning af fondens betydning for 
genintegrationen af arbejdsløse i medlemsstaterne mere effektivt støtter medlemsstaterne 
ved udvælgelsen af projekter, der kan finansieres via Globaliseringsfonden;

11. opfordrer Revisionsretten til også at kontrollere de øvrige budgetposter på det social- og 
beskæftigelsespolitiske område og konstatere, hvorfor de opførte bevillinger ikke udnyttes 
fuldt ud;

12. forventer udførlige evalueringsrapporter om pilotprojekterne fra Kommissionen.


