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FÖRSLAG

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

1. Europaparlamentet välkomnar att verksamhetsområdet sysselsättning och socialpolitik 
år 2011 för första gången har valts ut och bedömts separat från kapitlet om 
sammanhållningspolitiken. Parlamentet välkomnar den minskade felfrekvensen för detta 
politikområde, vilken uppgår till 2,2 procent, jämfört med genomsnittet på 3,9 procent för 
samtliga politikområden.

3. Europaparlamentet påminner om behovet att övervaka och mäta de finansiella 
instrumentens resultat i förhållande till policymålen (Europa 2020-målen) för att man ska 
kunna kartlägga brister och åstadkomma framsteg. Parlamentet anser att resultatuppgifter 
och övriga data måste tillhandahållas på årsbasis. Parlamentet anser att behovet av 
resultatuppgifter, baserade på många olika kriterier, om ESF:s interventioner är av 
avgörande betydelse mot bakgrund av den aktuella ekonomiska och finansiella krisen.

4. Europaparlamentet beklagar att trots att budgetposterna för ESF förstärkts genom 
överföringar mellan budgetposter och via ändringsbudgeten, kunde 2,7 miljarder EUR 
i utestående betalningar till stödmottagare inte betalas ut på grund av att det saknades 
betalningsbemyndiganden. Parlamentet uppmanar kommissionen att föreslå och rådet att 
godta tillräckliga betalningsbemyndiganden i samband med det årliga budgetförfarandet 
för att undvika osäkerhet och onödiga bördor vad gäller förfarandet för 
budgetmyndigheten och för att göra utbetalningar till stödmottagarna i tid. 

5. Europaparlamentet välkomnar att ett belopp på 3,25 miljoner EUR tillfördes budgetposten 
för tekniskt driftsstöd i syfte att utnyttja särskild expertis och direkt stödja ett grekiskt 
operativt ESF-program.

6. Europaparlamentet konstaterar att anslagen för den sysselsättningspolitiska delen av 
Progressprogrammet är en aning lägre än sysselsättningspolitikens andel av programmet.
På basis av slutsatserna i utvärderingsrapporten1 anser parlamentet att anslagen för politisk 
rådgivning, forskning, analys och riktlinjedebatter om sysselsättningen bör ökas.

7. Europaparlamentet efterlyser mer rationalisering och en tydligare fördelning av uppgifter 
mellan Progress, EU-OSHA och Eurofound när det gäller framtagande av fakta på 
området hälsa och säkerhet i arbetet.

8. Europaparlamentet konstaterar att utnyttjandegraden för Eures låg på 74 procent under 
perioden 2010–2011 och på 67 procent under perioden 2011–2012. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att förbättra utnyttjandet av Euresmedel i syfte att till fullo utnyttja 
potentialen hos detta instrument under tider med stigande arbetslöshet inom EU.

                                               
1 The Mid-term Evaluation of Progress – Final Report, Ecorys, 22 december 2011.


