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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. wijst erop dat 18% van de uitgaven voor het cohesiebeleid van de Gemeenschap naar 
werkgelegenheid en sociale zaken gaat, terwijl het overgrote deel van de uitgaven op dit 
beleidsterrein (94%) afkomstig is uit het Europees Sociaal Fonds (ESF);

2. acht het dan ook positief dat de kredieten voor het ESF met 10,8 miljard euro aan 
vastleggingen voor 100% en met 7,1 miljard euro aan betalingen voor 87,9% zijn 
vastgelegd; erkent dat het lagere percentage betalingen een gevolg is van het feit dat 
sommige vastleggingen pas in het laatste kwartaal zijn gedaan; waardeert het streven van 
de Commissie naar verbetering van het financieel beheer;

3. neemt er dan ook met voldoening kennis van dat de Rekenkamer bij haar onderzoeken 
heeft kunnen vaststellen dat het foutenpercentage kon worden verlaagd naar 7,7%; is 
verrast dat de Rekenkamer heeft moeten constateren dat EU-richtlijnen niet naar behoren 
zijn omgezet in nationale wettelijke bepalingen voor de gunning van overheidsopdrachten 
en verwacht dus van de Commissie dat zij beter toezicht houdt op de omzetting in 
nationale wetgeving en de toelaatbaarheid van de gesubsidieerde projecten toetst;

4. spreekt zijn waardering uit voor het streven van de Commissie om door middel van 
bilaterale en multilaterale opleidingen te verzekeren dat de begunstigden en de 
uitvoerende organen voortdurend voorzien worden van opleiding, informatie, advies en 
sturing, ten einde het foutenpercentage terug te dringen;

5. dringt er andermaal op aan de lidstaten te verplichten verslag te doen van de financiële 
afwikkeling van de financieringsinstrumenten, en sluit zich aan bij de eis van de 
Rekenkamer dat het gebruik van het ESF regelmatig door de Commissie wordt 
gecontroleerd;

6. betreurt het dat de Commissie tot dusver slechts ten dele gehoor heeft gegeven aan de 
aanbevelingen van de Rekenkamer met betrekking tot de bijdrage van het ESF aan het 
terugdringen van het aantal voortijdige schoolverlaters;

7. herinnert eraan dat het de taak is van het Directoraat-generaal werkgelegenheid, sociale 
zaken en integratie, dat de kredieten beheert, om passende maatregelen te nemen inzake 
preventie van fraude en corruptie; is verheugd over de nauwe samenwerking met het 
Europees Bureau voor fraudebestrijding (OLAF); wenst dat ervoor wordt gezorgd dat 
fraudegevallen bij het ESF ook door de nationale justitiële instanties worden onderzocht 
en gesanctioneerd;

8. is ingenomen met het streven van de Commissie om van alle lidstaten een uitvoerige 
rekening en verantwoording te ontvangen door middel van jaarlijkse controlerapporten 
van de controlerende instanties en samenvattende jaarverslagen, en acht het noodzakelijk 
dat de Commissie haar controlerende taak in die zin uitbreidt dat zij het Parlement in 
kennis stelt van de meerwaarde van financiering door de EU;
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9. onderstreept de bijzondere behoeften van de doelgroepen en voor projecten bevoegde 
organen bij het ESF; stelt voor bij de medefinanciering van projecten ook vrijwillige 
werkzaamheden in non-profitorganisaties en investeringen in natura in aanmerking te 
nemen; verzoekt om een actueel overzicht per lidstaat en per project van de 
administratieve kosten van het ESF bij de voor projecten bevoegde organen;

10. acht het onontbeerlijk dat er met name voor de financiering van het Fonds voor 
aanpassing aan de globalisering richtsnoeren vast te stellen voor de kosten per eenheid van 
de verschillende maatregelen waaraan financiële steun wordt verleend, en wijst erop dat 
dit fonds slechts 21 projecten ten belope van in totaal 105 miljoen EUR heeft 
gefinancierd, terwijl er een maximumbedrag van 500 miljoen EUR beschikbaar was; 
verwacht dan ook dat de Commissie gezien de betekenis van het fonds voor de 
reïntegratie van werklozen efficiëntere steun verleent aan de lidstaten bij de selectie van 
geschikte projecten voor financiering door dit fonds;

11. verzoekt de Rekenkamer ook de overige begrotingslijnen op het gebied van sociale zaken 
en werkgelegenheid te controleren en na te gaan waarom de toegewezen middelen niet 
volledig zijn opgenomen;

12. verwacht van de Commissie dat zij uitvoerige evaluatieverslagen over de proefprojecten 
voorlegt.


