
PA\920926DA.doc PE501.888v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2012/2167(DEC)

8.1.2013

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetkontroludvalget

om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige 
budget for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen
(C7-0224/2012 – 2012/2167(DEC))

Ordfører for udtalelse: Pervenche Berès



PE501.888v01-00 2/3 PA\920926DA.doc

DA

PA_NonLeg



PA\920926DA.doc 3/3 PE501.888v01-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetkontroludvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over, at man i 2011 for første gang har taget stikprøver og vurderet området 
beskæftigelse og sociale anliggender uafhængigt af samhørighedspolitikken; glæder sig 
over den faldende fejlprocent for dette politikområde, som ligger på 2,2 % mod 3,9 % i 
gennemsnit for alle politikområder;

3. minder om behovet for at overvåge og måle de finansielle instrumenters resultater i 
forhold til de politiske mål - EU 2020-målene – således at man kan identificere mangler 
og gøre fremskridt; mener, at information og data om resultaterne bør være tilgængelige 
på årsbasis,  er af den opfattelse, at der i den nuværende økonomiske og finansielle krise 
er et afgørende behovet for flerkriteriedata om resultaterne af ESF's interventioner;

4. beklager, at det, selv om ESF's budgetposter blev styrket ved hjælp af overførsler mellem 
budgetposter og ændringsbudgettet, ikke var muligt at betale 2,7 mia. EUR udestående 
betalinger til modtagerne på grund af manglende betalingsbevillinger; henstiller, at 
Kommissionen fremsætter forslag om og Rådet godkender præcise betalingsbevillinger i 
den årlige budgetprocedure for at undgå usikkerhed og unødige proceduremæssige byrder 
for budgetmyndigheden og sikre modtagerne rettidig betaling;

5. glæder sig over, at ESF fik tilføjet et beløb på 3,25 mio. EUR på posten til operationel 
teknisk bistand med henblik på specifik ekspertise og direkte støtte til gennemførelsen af 
et græsk operationelt EFS-program;

6. bemærker, at andelen af udgifter til Progress-programmets beskæftigelsesdel er lidt lavere 
end den andel, den optager i programmet; mener under henvisning til konklusionerne i 
evalueringsrapporten1, at udgifterne til politisk rådgivning, forskning og analyse og 
politisk debat om beskæftigelse bør øges; 

7. opfordrer til en større effektivisering og klarere arbejdsdeling mellem Progress, EU-
OSHA og Eurofound, hvad angår forskning i sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen;

8. noterer sig en udnyttelsesgrad for Eures på 74 % for perioden 2010-2011 og på 67 % for 
2011-2012; opfordrer Kommissionen til at forbedre udnyttelsen af Eures' midler med 
henblik på fuldt ud at udnytte dette instruments potentiale i en tid med stigende 
arbejdsløshed i EU.

                                               
1 Midtvejsevaluering – endelig rapport, Ecorys, 22. december 2011.


