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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. merkt met bezorgdheid op dat het geschatte foutenpercentage op het beleidsterrein 

werkgelegenheid en sociale zaken voor 2014 ligt op 3,7%, wat iets hoger is dan het 

voorgaande jaar (3,1%); wijst erop dat dit een stap terug is op weg naar het 

verwezenlijken van een foutenpercentage dat onder het streefdoel van 2% ligt; 

2. verwelkomt het feit dat de Rekenkamer in haar verslag de uitvoering van de begroting van 

de Unie beoordeelt in het licht van de Europa 2020-strategie; neemt kennis van de 

opmerking dat niet afzonderlijk wordt vastgesteld wat de bijdrage uit de begroting van de 

EU is met betrekking tot het behalen van de kerndoelen, zoals die met betrekking tot 

werkgelegenheid en de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting;  

3. verwelkomt verder de aanbevelingen van de Rekenkamer dat de Europe 2020-strategie en 

het MFK beter op elkaar moeten worden afgestemd en dat de hoge politieke ambities van 

de EU-strategie moeten worden omgezet in bruikbare operationele streefdoelen, en 

benadrukt het feit dat het belangrijk is te focussen op prestaties en resultaten, alsmede op 

meerwaarde, met name wat betreft de kerndoelen op het gebied van werkgelegenheid en 

sociale zaken, waar de Commissie niet de bevoegdheid om een wettelijk bindend kader te 

scheppen; roept de Commissie op de resultaatindicatoren en monitoringsystemen verder te 

ontwikkelen, om de resultaten te kunnen vergelijken met de overeengekomen 

doelstellingen, zodat meer informatie beschikbaar komt ten behoeve van het vaststellen 

van toekomstige doelen en het vergroten van de doeltreffendheid van EU-bestedingen; 

4. neemt nota van de opmerking van de Rekenkamer over het verhoogde risico op 

onregelmatigheden in het geval van kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) die 

deelnemen aan Horizon 2020; staat achter het antwoord van de Commissie dat het 

betrekken van kmo's bij het programma cruciaal is voor het creëren van groei en banen en 

merkt op dat de administratieve regels voor kmo's vereenvoudigd zijn, en benadrukt dat 

een verdere vereenvoudiging zou leiden tot een grotere participatie van kmo's; benadrukt 

dat het van groot belang is duurzame banen te scheppen door middel van kmo's; 

5. merkt op dat de meeste nieuwe banen in Europa te danken zijn aan kmo's en is van 

mening dat meer kan worden gedaan om hun betrokkenheid bij de 

financieringsprogramma's van de EU te vergroten; verzoekt de Commissie bijkomende 

maatregelen te treffen om de actieve betrokkenheid van kmo's aan te moedigen, inclusief 

de toepassing van het "denk eerst klein"-principe; 

6. merkt op dat voor uitgaven in het kader van het Europees Sociaal Fonds (ESF) het 

grootste risico blijft voortvloeien uit de ontastbare aard van de investeringen in menselijk 

kapitaal, de diversiteit van de activiteiten en de betrokkenheid van meerdere, vaak 

kleinschalige partners bij de tenuitvoerlegging van projecten; verzoekt de Commissie door 

te gaan met het uitvoeren van specifieke risicobeperkende acties, waaronder zowel 

preventieve als corrigerende maatregelen; 

7. neemt kennis van de bevindingen van de Rekenkamer in Speciaal verslag nr. 17/2015 met 
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betrekking tot de heroriëntering van de ESF-financiering in de periode 2012-2014; neemt 

met bezorgdheid kennis van de tekortkomingen bij de verslaglegging door de Commissie 

over de resultaten van deze fondsen, en is van mening dat verdere stappen in de richting 

van een beleid op basis van resultaten van vitaal belang zijn om te zorgen voor degelijke 

financiële verantwoording en een efficiënt gebruik van EU-middelen; 

8. is bezorgd dat hogere foutenpercentages gevolgd door opschortingen en onderbrekingen 

nadelig kunnen zijn voor het succesvol afsluiten van de programma's uit de periode 2007-

2013; 

9. is van mening dat de bevordering van een breder gebruik van vereenvoudigde 

kostenopties (SCO's) kan zorgen voor een vermindering van de administratieve last, 

minder fouten en een grotere gerichtheid op prestaties en resultaten; wijst er evenwel op 

dat SCO's moeten worden toegepast in een omgeving van rechtszekerheid en vertrouwen 

en gepaard moeten gaan met een beoordeling van de baten en dat er sprake moet zijn van 

volledige betrokkenheid van de belanghebbenden op alle niveaus; benadrukt dat SCO's als 

optie voor de lidstaten beschikbaar moet blijven; 

10. benadrukt dat de lidstaten de regels en vereisten in verband met de tenuitvoerlegging van 

het Europees Sociaal Fonds niet verder mogen compliceren met als gevolg bijkomende 

lasten voor de begunstigden en een toename van het foutenrisico; 

11. spreekt zijn bezorgdheid uit over het feit dat voor het beleidsterrein werkgelegenheid en 

sociale zaken 62 (34,8 %) van de 178 door de Rekenkamer gecontroleerde verrichtingen 

fouten vertoonden, waarvan 12 kwantificeerbare fouten van meer dan 20% (6,7%); dringt 

er bij de Commissie op aan corrigerende maatregelen te treffen en strikte procedures toe te 

passen om het risico op onregelmatigheden op dit beleidsterrein te verkleinen en gevallen 

van niet-subsidiabele uitgaven op te volgen die door de Rekenkamer zijn vastgesteld; 

12. betreurt het feit dat het aantal programma's in het kader van het Europees Sociaal Fonds 

(ESF) met een foutenpercentage van meer dan 5% is gestegen van 18,8% in 2013 tot 

22,9% in 2014 en dat het betalingsvolume waarop dit percentage betrekking heeft, 

dramatisch is gestegen van 11,2% tot 25,2%; 

13. vestigt de aandacht op de herhaalde opmerking van de Rekenkamer dat het 

foutenpercentage lager zou liggen, als de nationale autoriteiten beter gebruik hadden 

gemaakt van de beschikbare informatie alvorens betalingsverzoeken toe te zenden aan de 

Commissie; benadrukt in verband hiermee dat de lidstaten en de nationale autoriteiten 

grondiger moeten controleren en moeten vermijden om terugbetaling te vragen voor 

onjuiste uitgaven; 

14. moedigt de lidstaten aan gebruik te maken van het risicobeoordelingsinstrument Arachne 

en moedigt de Commissie aan de lidstaten relevante richtsnoeren en technische assistentie 

te blijven verstrekken voor de correcte tenuitvoerlegging van de beheers- en 

controlevereisten in de periode 2014-2020; dringt er bij de Commissie op aan te zorgen 

voor intensievere uitwisseling van goede praktijken tussen de lidstaten; 

15. verzoekt de Commissie de aanbevelingen van de Rekenkamer op te volgen om te 

waarborgen dat de uitvoering van de begroting van de Unie beter bijdraagt aan het 

verwezenlijken van de kerndoelen inzake werkgelegenheid en sociale zaken van de 
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Europa 2020-strategie; verwacht in verband hiermee dat de Commissie en de lidstaten 

gebruik maken van betere prestatie-indicatoren en dat zij de verslaglegging verbeteren met 

betrekking tot de resultaten die zijn behaald in de periode 2014-2020; 

16. is het eens met de aanbeveling van de Rekenkamer de lidstaten te verzoeken om te zorgen 

voor een onmiddellijke terugbetaling van de begunstigden, met strikte inachtneming van 

de in de verordeningen vastgestelde tijdslimieten. 
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