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FORSLAG

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

1. minder om, at 2018 var det næstsidste år for gennemførelsen af den gældende flerårige 
finansielle ramme (FFR), og at alle finansielle programmer nu er fuldt operationelle;

2. noterer sig med bekymring, at betalingsanmodninger vedrørende et stort beløb er blevet 
forsinkede og vil blive indgivet i de kommende år, og at dette har påvirket anvendelsen 
af forfinansiering og udestående forpligtelser og vil påvirke behovet for 
betalingsbevillinger ved begyndelsen af den næste FFR; konstaterer, at Kommissionen 
er i færd med at træffe foranstaltninger med henblik på at undgå unødigt pres på 
niveauet for betalingsbevillinger i de første år af FFR for 2021-2027;

3. glæder sig over, at revisionsmyndighederne i 2018 for første gang rapporterede fejl ved 
hjælp af en fælles metode, som Kommissionen og medlemsstaterne var blevet enige om, 
og at det er blevet påvist, at ikkestøtteberettigede udgifter og offentlige 
udbudsprocedurer tegner sig for de mest almindelige typer uregelmæssigheder; 
bemærker, at der er sket en vedvarende forbedring i den samlede anslåede fejlforekomst 
i udgifterne under Unionens budget i de seneste år (4,4 % i 2014, 3,8 % i 2015, 3,1 % i 
2016, 2,4 % i 2017 og 2,6 % i 2018);

4. glæder sig over, at Kommissionen har gennemført en stor andel af Revisionsrettens 
opfølgende anbefalinger, og støtter Revisionsrettens tilsagn om i overensstemmelse med 
dens strategi for perioden 2018-2020 at fremme opfølgning på alle de anbefalinger om 
forvaltningsrevision, som den fremsatte over for Kommissionen tre år tidligere;

BEMÆRKNINGER OM FFR-UNDERUDGIFTSOMRÅDE 1B "ØKONOMISK, SOCIAL 
OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED"

Generelle bemærkninger

5. understreger vigtigheden af Unionens samhørighedspolitik med hensyn til at støtte 
gennemførelsen af den europæiske søjle for sociale rettigheder og bistå 
medlemsstaterne og regionerne med at udnytte nye muligheder og tackle udfordringer 
såsom globalisering, ledighed, industrielle ændringer, digitalisering og omskoling;

6. noterer sig, at Den Europæiske Revisionsret (Revisionsretten) konstaterede, at der i 
2018 var en betydelig stigning i betalingsanmodningerne fra medlemsstaterne til de 
europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene), som omfatter Den 
Europæiske Socialfond, hovedsagelig på grund af det relativt lave niveau af 
betalingsanmodninger til ESI-fondene i de tidlige år af 2014-2020-programmerne; 
bemærker samtidig, at absorptionen af disse fondes midler fortsat havde været 
langsommere end planlagt – en omstændighed, der havde bidraget til at øge ESI-
fondenes udestående forpligtelser; beklager disse forsinkelser i gennemførelsen af ESI-
fondene, som fortsat vil påvirke anvendelsen af forfinansiering og uindfriede 
forpligtelser for det sidste år af den nuværende FFR samt behovet for 
betalingsbevillinger i den næste FFR; opfordrer Kommissionen til at analysere 
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årsagerne til det lave absorptionsniveau og til at træffe foranstaltninger, herunder 
forenkle de nye regler for perioden efter 2020, for at undgå unødigt pres på 
bevillingsniveauet i de første år af den næste FFR 2021-2027 og unødvendigt 
komplekse og/eller byrdefulde regler, der ikke tilfører EU-politikkerne nogen merværdi;

7. er yderst bekymret over forøgelsen af den anslåede fejlforekomst på politikområdet 
"Økonomisk, social og territorial samhørighed" på 5,0 %, hvilket er langt over 
væsentlighedstærsklen på 2 %; understreger, at den nye kontrol- og sikkerhedsramme 
blev udformet med henblik på at sikre, at de årlige restfejlfrekvenser ligger under 2 %; 

8. bemærker, at der fortsat er svagheder med hensyn til den formelle rigtighed af de 
udgifter, forvaltningsmyndighederne har anmeldt, og at der på trods af de seneste 
forbedringer stadig forekommer mangler og uopdagede eller ukorrigerede fejl; 
understreger i denne forbindelse, at revisionsmyndighederne spiller en afgørende rolle 
inden for sikkerheds- og kontrolrammen for samhørighedsudgifterne;

9. anerkender, at Unionens udgifter på dette politikområde domineres af 
omkostningsgodtgørelser og dermed højrisikoudgifter, der indebærer mere komplekse 
regler end på visse andre politikområder; bemærker også, at en væsentlig kilde til 
kompleksitet for støttemodtagerne er, når de nationale støtteberettigelseskrav er mere 
vidtgående end kravene i EU-lovgivningen; minder om, at Revisionsretten konstaterede, 
at den anslåede fejlforekomst i højrisikoudgifter var på 4,5 %;

10. fremhæver, at dette resulterer i en relativt høj anslået fejlforekomst (som steg med 
3,0 % i forhold til det foregående år) på dette politikområde, som var den største 
enkeltstående faktor til den anslåede fejlforekomst for højrisikoudgifter i 2018 (43,0 % 
af alle fejl);

11. er også bekymret over, at GD EMPL, ifølge Revisionsretten, i sin vurdering af 
risikobeløbet (1,8 % af udgifterne i 2018 under GD EMPL's ansvarsområde eller 
247 mio. EUR) undervurderede niveauet for uregelmæssigheder i 2018;

12. er enig i Revisionsrettens konklusioner om, at der er behov for yderligere forbedringer, 
navnlig for så vidt angår forvaltningsmyndighedernes, revisionsmyndighedernes og 
Kommissionens gennemførelse af rammen for at nedbringe den høje fejlforekomst i 
fremtiden;

13. understreger igen i år, at det er nødvendigt at træffe effektive og presserende 
foranstaltninger for at reducere disse fejlkilder, samtidig med at der opnås en høj 
performance, og opfordrer indtrængende Kommissionen til hurtigt at gennemføre 
Revisionsrettens anbefalinger på dette politikområde; opfordrer navnlig Kommissionen 
til bedre at gennemføre passende kontrolforanstaltninger, der har til formål at sikre, at 
ingen programmer kan afsluttes med et væsentligt niveau af uregelmæssige udgifter, og 
opfordrer indtrængende revisionsmyndighederne til at gøre noget ved de rapporterede 
svagheder og gøre bedre brug af Kommissionens sikkerhedsmodel i fremtiden og til 
navnlig at foretage regelmæssige kontroller hos de finansielle formidlere;

14. bemærker, at der hvad angår Den Europæiske Socialfond (ESF), 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt 
Dårligst Stillede (FEAD) er blevet afbrudt tre programmer under ESF og 
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ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i Det Forenede Kongerige, Italien og Ungarn og ét 
FEAD-program i Italien, hvilket medførte, at flere betalinger blev afbrudt i 2018; 
bemærker, at der blev sendt 33 varslingsskrivelser til de berørte medlemsstater;

15. konstaterer, at antallet af varslingsskrivelser og afbrydelser blev betydeligt forøget i 
2018 i forhold til det foregående år på grund af det øgede antal sikkerhedspakker, der 
blev modtaget i februar 2018, og resultaterne af de juridisk-kritiske revisioner, der blev 
udført i løbet af året;

ESF

 16. minder om, at ESF og ungdomsbeskæftigelsesinitiativet har til formål at fremme et højt 
beskæftigelsesniveau, uddannelse og erhvervsuddannelse og skabelse af flere og bedre 
job, herunder gennem ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, som er rettet mod regioner med 
en høj ungdomsarbejdsløshed; fremhæver, at ungdomsbeskæftigelsesinitiativet derfor 
fortsat bør have finansiel og politisk støtte fra Unionen og nationale og regionale 
institutioner til at nå deres mål i de kommende år, og glæder sig i denne forbindelse 
over Kommissionens tilsagn om at gøre ungdomsbeskæftigelsesinitiativet til et 
permanent instrument til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed;

17. minder om, at Revisionsretten i sin særberetning nr. 5/2017 ("Ungdomsarbejdsløshed – 
Har EU's politikker gjort en forskel?") konstaterede, at der var gjort fremskridt med 
hensyn til gennemførelsen af ungdomsgarantien i visse medlemsstater, og at der var 
opnået visse resultater, men at situationen ikke levede op til de oprindelige 
forventninger, der var givet udtryk for i forbindelse med lanceringen af 
ungdomsgarantien; minder også om, at der stadig er behov for større fokus på resultater, 
selv om ESF-finansieringen er blevet omdirigeret, jf. anbefalingerne i Revisionsrettens 
særberetning nr. 17/2015 (Kommissionens støtte til indsatshold for 
ungdomsbeskæftigelsen: ESF-finansieringen er blevet omdirigeret, men der fokuseres 
ikke nok på resultater);

18. gentager derfor, at de finansielle forvaltningsprocedurer såvel som rapporteringskravene 
under ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og ungdomsgarantien bør forbedres og i højere 
grad rettes direkte mod de unge, der befinder sig længst væk fra uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskæftigelse;

19. minder om, at der stadig er ti anbefalinger, der refererer til særberetninger (én fra 
særberetning nr. 16/2016 ("EU's uddannelsesmål: tilpassede programmer, men 
mangelfuld resultatmåling"), to fra særberetning nr. 14/2016 ("EU's politiske initiativer 
og finansielle støtte til integration af romaerne: Der er gjort betydelige fremskridt i de 
sidste ti år, men der er brug for en yderligere praktisk indsats") og syv fra særberetning 
nr. 6/2018 ("Arbejdskraftens frie bevægelighed – den grundlæggende frihed er sikret, 
men en bedre målretning af EU-midlerne ville støtte arbejdskraftens mobilitet")), som 
skal gennemføres, hvoraf størstedelen skulle gennemføres senest den 31. december 
2019; noterer sig navnlig særberetning nr. 14/2016, ifølge hvilken de fleste projekter 
blev gennemført som planlagt, men at kriterierne for bedste praksis, der skulle bidrage 
til en vellykket integration af romaer, ikke altid blev anvendt, og det var vanskeligt at 
overvåge performance; minder om, at manglen på solide og omfattende data om romaer 
ikke kun er et problem, der vedrører projekterne, men også for den politiske 
beslutningstagning på EU-plan og nationalt plan; beklager dybt, at denne situation 
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muligvis ikke vil ændre sig, medmindre der handles hurtigt;

FEAD

20. mener, at de tiltag til de dårligst stillede, som Unionen har forpligtet sig til, er af 
afgørende betydning, når det tages i betragtning, at mere end hver femte person og mere 
end hvert fjerde barn i gennemsnit stadig er truet af fattigdom eller social udstødelse i 
Den Europæiske Union; 

21. minder om resultaterne af Revisionsrettens særberetning nr. 05/2019 ("Den Europæiske 
Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede: Fonden yder værdifuld støtte, men dens 
bidrag til at reducere fattigdom er endnu ikke fastslået"), navnlig Revisionsrettens 
konklusion om, at FEAD afhjælper fattigdom gennem fødevarebistand (som udgør 
83 % af FEAD's budget), og at fondens innovative socialpolitiske bestanddele 
derudover giver medlemsstaterne mulighed for at fremme social inklusion; 

22. minder også om, at de tilgængelige data, som blev fremlagt i Revisionsrettens 
særberetning nr. 5/2019, viser, at fonden har en mærkbar virkning i næsten hver eneste 
medlemsstat, og at FEAD's tilvejebringelse af fødevarer, materiel bistand og social 
inklusion gør en forskel for de dårligst stillede, herunder dem, som ellers ville være 
blevet udelukket fra traditionel social bistand, eller som har behov for akut støtte; 
fremhæver også, at en tredjedel af de fødevarer, de leverer, ifølge fødevarebankerne 
finansieres af FEAD, og at FEAD gør det muligt at være mindre afhængig af den 
uregelmæssige strøm af donationer og derfor gør det muligt bedre at planlægge 
omfordelingen af bestemte fødevarer;

23. støtter derfor FEAD, der har til formål at afhjælpe de værste former for fattigdom i 
Unionen såsom fødevareknaphed, hjemløshed og børnefattigdom;

24. bemærker imidlertid, at FEAD's bidrag til fattigdomsreduktion, på grund af 
begrænsninger i dens overvågning og mangel på data for hele EU, endnu ikke er blevet 
dokumenteret kvantitativt, og minder om, at Kommissionen er nødt til at forbedre de 
indsamlede data for bedre at illustrere den relative betydning af FEAD som eksponent 
for europæisk solidaritet og som en måde at bidrage til at bekæmpe sociale skel i 
Unionen;

25. noterer sig, at der i midtvejsevalueringsrapporten fra FEAD blev påpeget adskillige 
svagheder i gennemførelsen af fonden, og at Revisionsretten foreslog, at fonden skulle 
fokusere mere på dem, der har de største behov; minder også om, at man i 
midtvejsevalueringen mente, at tilvejebringelsen og overvågningen af ledsagende 
foranstaltninger kunne udnyttes yderligere;

Bekæmpelse af potentielt svig

26. fremhæver behovet for strengere kontrol af de offentlige udbud gennem hele 
finansieringscyklussen;

27. minder om, at forvaltningsmyndighederne ifølge konklusionerne i Revisionsrettens 
særberetning nr. 06/2019 ("Håndtering af svig i forbindelse med EU's 
samhørighedsudgifter: Forvaltningsmyndighederne bør styrke deres afslørings-, 
reaktions- og koordineringsindsats") stadig bør styrke afslørings-, reaktions- og 
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koordineringsindsatsen i forbindelse med svig, selv om deres metode til at påvise risici 
for svig i EU's samhørighedsfonde (herunder ESF) og udforme forebyggende 
foranstaltninger er blevet forbedret;

28. anerkender Kommissionens og medlemsstaternes indsats i denne forbindelse og 
tilskynder dem til at videreudvikle risikovurderingsværktøjet ARACHNE med aktiv 
deltagelse fra medlemsstaternes side; opfordrer med henblik herpå medlemsstaterne til 
at anvende ARACHNE-databasen i størst muligt omfang for at forhindre svigagtig og 
uregelmæssig anvendelse af EU-midler;

BEMÆRKNINGER OM FFR-UNDERUDGIFTSOMRÅDE 1A "KONKURRENCEEVNE 
FOR VÆKST OG BESKÆFTIGELSE"

Generelle bemærkninger

29. minder om, at de fleste af udgifterne under FFR-underudgiftsområde 1a forvaltes 
direkte af Kommissionen og tager form af tilskud til offentlige eller private 
støttemodtagere, der deltager i projekter; 

30. bemærker med tilfredshed, at den anslåede fejlforekomst på området "Konkurrenceevne 
for vækst og beskæftigelse" er på 2,0 %, hvilket udgør et betydeligt fald i forhold til 
2017 (4,2 %) og 2016 (4,1 %), og bemærker, at de fleste fejl vedrørte 
forskningsudgifter, mens fejl vedrørende andre udgifter er begrænsede; anerkender 
Kommissionens bestræbelser på at forbedre fejlforekomsten, som er lavere end i de 
sidste to år, og gentager betydningen af udgiftsprogrammerne i kapitlet om 
konkurrenceevne, som spiller en vigtig rolle med hensyn til at fremme et inklusivt 
samfund, stimulere vækst og skabe beskæftigelse i EU;

EaSI

31. bemærker, at midtvejsevalueringen af EaSI ifølge Kommissionen viste, at programmets 
mål stadig er relevante, og at det er effektivt med hensyn til at nå de relevante 
interessenter, skabe resultater af god kvalitet og nå dets mål, navnlig i lyset af den 
aktuelle vanskelige socioøkonomiske kontekst, der er præget af efterdønningerne af den 
finansielle og økonomiske krise; bemærker endvidere, at der er udpeget visse områder, 
der kan føre til øget effektivitet ("synergier"), selv om de tre akser (Progress, EURES og 
Mikrofinansiering og socialt iværksætteri) synes at fungere selvstændigt;

32. noterer sig, at EaSI-midtvejsevalueringen fremhævede en række metoder til at forbedre 
gennemførelsen af programmet, navnlig gennem en forenkling af procedurer, forbedret 
intern sammenhæng, øget fleksibilitet, fokus på grupper med behov for særlig støtte og 
forbindelser med andre fonde, og opfordrer Kommissionen til at handle i denne 
henseende; opfordrer navnlig indtrængende til, at ESF+ under området EaSI bør omfatte 
en række forbedringer i denne retning;

Agenturer

33. glæder sig over, at Kommissionen i 2018 afsluttede den første tværgående evaluering af 
de af Kommissionens agenturer, der arbejder inden for politikområdet beskæftigelse og 
sociale anliggender (Eurofound, Cedefop, ETF og EU-OSHA), som supplement til 
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revisionen af oprettelsesforordningen for de tre trepartsagenturer; bemærker med 
tilfredshed, at vurderingen bestyrker en meget positiv evalueringsrapport om 
agenturernes relevans, effektivitet, virkningsgrad, sammenhæng og merværdi samt 
behovet for at styrke samarbejdet for at udnytte synergier; fremhæver desuden, at 
gennemsigtighed og borgernes bevidsthed om agenturernes eksistens er af afgørende 
betydning for deres demokratiske ansvarlighed; mener, at anvendeligheden og 
brugbarheden af agenturmidler og data er af afgørende betydning; opfordrer derfor til, at 
der foretages en vurdering af, hvordan data og midler p.t. præsenteres og stilles til 
rådighed, og af hvor let borgerne kan finde, genkende og bruge dem;

34. glæder sig over oprettelsen af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og 
fremhæver behovet for at sikre, at der er afsat tilstrækkelige finansielle midler til dens 
oprettelse; insisterer på, at finansiering ikke kan findes ved at omfordele bevillinger fra 
de andre agenturer for beskæftigelse og sociale anliggender og budgetposter og ikke bør 
medføre en reduktion af Eures' midler og kapacitet; fremhæver derfor behovet for at 
opretholde klare og separate budgetposter for både Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed og Eures;

KONKLUSION

35. glæder sig over, at Kommissionen har iværksat fire tematiske evalueringer i 2018 (om 
støtte til ungdomsbeskæftigelse, om ESF-støtte til beskæftigelse og mobilitet, om ESF-
støtte til uddannelse og videreuddannelse og om ESF-støtte til social inklusion); 

36. anerkender, at Revisionsrettens anbefaling – i henhold til hvilken Kommissionen på 
tværs af alle sine aktiviteter bør anvende udtrykkene input, output, resultat og virkning 
konsekvent og i overensstemmelse med dens retningslinjer for bedre regulering – kun er 
blevet gennemført i nogle henseender, og opfordrer indtrængende Kommissionen til at 
stræbe efter, at denne anbefaling gennemføres fuldt ud;

37. opfordrer mere generelt Kommissionen til snarest muligt at gennemføre alle 
Revisionsrettens udestående anbefalinger og til på længere sigt at tage Revisionsrettens 
anbefalinger i betragtning, når Kommissionen fra og med 2021 gennemfører aktioner 
under den nye ESF+.
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