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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet påpekar att 18 procent av utgifterna för EU:s sammanhållningspolitik 
gäller sysselsättnings- och socialpolitik, och att den stora merparten av utgifterna på detta 
politikområde (94 procent) finansieras av Europeiska socialfonden (ESF). 

2. Europaparlamentet välkomnar därför att ESF:s medel utnyttjats till 100 procent när det 
gäller åtagandena (10,8 miljarder EUR), och till 87,9 procent när det gäller betalningarna 
(7,1 miljarder EUR). Parlamentet konstaterar att den lägre andelen för betalningarna beror 
på att en del åtaganden ingåtts först under det sista kvartalet. Parlamentet noterar de 
ansträngningar kommissionen gjort för att förbättra den ekonomiska förvaltningen.

3. Europaparlamentet gläder sig därför över att revisionsrätten vid sina undersökningar 
kunnat fastställa att felprocenten minskat till 7,7 procent. Parlamentet är förvånat över att 
revisionsrätten tvingades konstatera att EU-direktiv inte införlivats korrekt i nationell 
lagstiftning när det gällde offentlig upphandling, och förväntar sig därför att 
kommissionen förbättrar övervakningen av införlivandet i nationell lagstiftning och att 
den granskar om de finansierade projekten är förenliga med lagstiftningen.

4. Europaparlamentet noterar kommissionens ansträngningar att genom bilateral och 
multilateral utbildning se till att medlemsstaterna kontinuerligt utbildar, informerar, ger 
råd till och vägleder stödmottagarna och genomförandeorganen för att minska 
felprocenten.

5. Europaparlamentet framför på nytt sin begäran att medlemsstaterna ska åläggas att 
rapportera om det ekonomiska genomförandet av finansieringstekniska instrument, och 
ställer sig bakom revisionsrättens krav att ESF:s verksamhet bör kontrolleras regelbundet 
av kommissionen.

6. Europaparlamentet beklagar att revisionsrättens rekommendationer om ESF:s bidrag för 
att motverka att elever slutar skolan i förtid hittills endast delvis har genomförts av 
kommissionen.

7. Europaparlamentet påminner om att det är GD Sysselsättning, socialpolitik och 
inkludering som förvaltar medlen, och som därför ansvarar för att lämpliga åtgärder vidtas 
för att förhindra bedrägerier och korruption. Parlamentet välkomnar det nära samarbetet 
med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). Parlamentet kräver att det 
säkerställs att bedrägerier inom ESF även följs upp och bestraffas av behöriga nationella 
rättsliga myndigheter. 

8. 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, och anser att det är nödvändigt att 
kommissionen utökar sitt revisionsarbete på ett sådant sätt att den kan informera 
parlamentet om mervärdet av en EU-finansiering.
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9. Europaparlamentet understryker de särskilda behoven hos målgrupper och 
projektansvariga inom ESF. Parlamentet föreslår att frivilligarbete inom ideella 
organisationer och bidrag in natura ska räknas med i samfinansieringen av projekt. 
Parlamentet ber de projektansvariga att göra en förnyad undersökning av 
ESF:s förvaltningskostnader uppdelade på medlemsstater och projekt.

10. Europaparlamentet anser det vara av yttersta vikt, särskilt med avseende på finansieringen 
av globaliseringsfonden, att ange riktvärden för enhetskostnaderna för de olika åtgärder 
som får ekonomiskt stöd, och påpekar att globaliseringsfonden bara har finansierat 
21 projekt till ett totalt belopp på 105 miljoner EUR, medan de medel som anslagits för 
fonden uppgick till 500 miljoner EUR. Parlamentet förväntar sig därför att kommissionen, 
med tanke på fondens betydelse för återintegreringen av arbetslösa, på ett effektivare sätt 
stöder medlemsstaterna i samband med valet av lämpliga projekt som ska få finansiering 
genom globaliseringsfonden.

11. Europaparlamentet uppmanar revisionsrätten att även granska de övriga budgetposterna på 
området sysselsättnings- och socialpolitik och fastställa varför de anslagna medlen inte 
utnyttjas till fullo.

12. Europaparlamentet förväntar sig utförliga utvärderingsrapporter från kommissionen om 
pilotprojekten.


