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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. is verheugd over het feit dat het beleidsterrein werkgelegenheid en sociale zaken in 2011 
voor het eerst afzonderlijk van het cohesiebeleid is onderzocht en geëvalueerd; is 
verheugd over het gedaalde foutenpercentage voor dit beleidsterrein, namelijk 2,2% in 
vergelijking tot gemiddeld 3,9% voor alle beleidsterreinen;

3. wijst op de noodzaak om de prestaties van financiële instrumenten te volgen en af te 
meten aan de beleidsdoelstellingen – de EU 2020-doelstellingen - om tekortkomingen te 
kunnen identificeren en vooruitgang te boeken; dringt erop aan dat informatie en gegevens 
over prestaties beschikbaar zijn op jaarbasis; is van mening dat in de context van de 
huidige economische en financiële crisis het een cruciale noodzaak is om over gegevens 
inzake op meerder criteria gebaseerde prestaties van ESF-interventies te beschikken;

4. betreurt het dat ondanks de versterkingen van de ESF-begrotingslijnen door middel van 
overschrijvingen tussen begrotingslijnen en via de gewijzigde begroting, 2,7 miljard euro 
aan uitstaande betalingen aan de begunstigden niet kon worden betaald als gevolg van 
onvoldoende betalingskredieten; verzoekt de Commissie voorstellen te doen inzake, en de 
Raad in te stemmen met, accurate betalingskredieten in de jaarlijkse begrotingsprocedure 
om onzekerheid en onnodige procedurele lasten voor de begrotingsautoriteit te voorkomen 
en de begunstigden tijdig te kunnen betalen;

5. is verheugd over het feit dat met betrekking tot het ESF een bedrag van EUR 3,25 miljoen 
was toegevoegd aan de lijn voor operationele technische bijstand om specifieke 
deskundigheid te mobiliseren en de uitvoering van een Grieks operationeel programma 
van het ESF rechtstreeks te ondersteunen;

6. merkt op dat het aandeel van de uitgaven voor het onderdeel werkgelegenheid binnen het 
programma Progress iets lager is dan het desbetreffende aandeel in het programma; is naar 
aanleiding van de conclusies in het evaluatieverslag1 van oordeel dat de uitgaven voor 
beleidsadviezen, onderzoek en analyse en politieke debat over de werkgelegenheid 
moeten worden verhoogd; 

7. dringt aan op meer stroomlijning en een duidelijker verdeling van de taken tussen 
Progress, EU-OSHA en Eurofound inzake het aandragen van bewijzen op het gebied van 
gezondheid en veiligheid op het werk;

8. neemt kennis van de benuttingsgraad voor Eures van 74% voor de periode 2010-2011 en 
van 67% tussen 2011-2012; verzoekt de Commissie om de benutting van de EURES-
middelen te verbeteren, om het potentieel van dit instrument volledig te gebruiken in een 
tijd van snel stijgende werkloosheidscijfers in de EU.

                                               
1 The Mid-term Evaluation of Progress - Final Report (Tussentijdse evaluatie van Progress – Eindrapport), 
Ecorys, 22 december 2011.


