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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Commissie 
begrotingscontrole onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. herinnert eraan dat 2018 het voorlaatste jaar van het lopende meerjarig financieel kader 
(MFK) was en dat alle financieringsprogramma’s inmiddels volledig operationeel zijn;

2. stelt met bezorgdheid vast dat er vertraging is opgelopen voor een aanzienlijk bedrag 
aan betalingsaanvragen, die dus in de komende jaren zullen worden ingediend, en dat 
dit het gebruik van voorfinanciering en niet-afgewikkelde vastleggingen heeft beïnvloed 
en gevolgen zal hebben voor de betalingsbehoeften bij het begin van het volgende 
MFK; erkent dat de Europese Commissie maatregelen neemt om ongewenste druk op 
het niveau van de betalingskredieten in de eerste jaren van het MFK 2021-2027 te 
vermijden;

3. verheugt zich over het feit dat de auditautoriteiten in 2018 voor het eerst fouten hebben 
kunnen opsporen aan de hand van een tussen de Commissie en de lidstaten 
overeengekomen gemeenschappelijke methode, en dat de meest opgespoorde 
onregelmatigheden niet-subsidiabele uitgaven en aanbestedingsprocedures betreffen; 
wijst erop dat het totale geschatte foutenpercentage voor uitgaven uit de begroting van 
de Unie de afgelopen jaren gestaag is verbeterd (4,4 % in 2014; 3,8 % in 2015; 3,1 % in 
2016; 2,4 % in 2017 en 2,6 % in 2018);

4. is verheugd dat de Europese Commissie een groot gedeelte van de follow-up-
aanbevelingen van de Rekenkamer heeft opgevolgd en steunt het voornemen van de 
Rekenkamer om, overeenkomstig haar strategie voor de periode 2018-2020, follow-up 
te geven aan alle aanbevelingen van de doelmatigheidscontroles die zij drie jaar eerder 
aan de Commissie heeft gedaan;

OPMERKINGEN OVER MFK-SUBRUBRIEK 1B: “ECONOMISCHE, SOCIALE EN 
TERRITORIALE SAMENHANG”

Algemene opmerkingen

5. benadrukt dat het cohesiebeleid van de EU belangrijk is voor het ondersteunen van de 
tenuitvoerlegging van de Europese pijler van sociale rechten en het bijstaan van de 
lidstaten en regio’s bij het aangrijpen van nieuwe kansen en het aanpakken van 
uitdagingen zoals de globalisering, werkloosheid, veranderingen in het bedrijfsleven, de 
digitalisering en omscholing;

6. merkt op dat de Europese Rekenkamer in 2018 een aanzienlijke toename heeft 
vastgesteld van de aanvragen door de lidstaten om betaling uit de Europese structuur- en 
investeringsfondsen (ESI-fondsen), waaronder het Europees Sociaal Fonds, 
voornamelijk vanwege het relatief lage niveau van verzoeken om betaling uit de ESI-
fondsen in de beginjaren van de programma’s voor de periode 2014-2020; merkt 
tegelijkertijd op dat de absorptie van ESI-middelen nog steeds trager verloopt dan 
gepland — een fenomeen dat eerder heeft bijgedragen tot een verhoging van de nog af 
te wikkelen vastleggingen voor de ESI-fondsen; betreurt deze vertragingen bij de 
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uitvoering van de ESI-fondsen, die het gebruik van voorfinanciering en niet-
afgewikkelde vastleggingen tijdens het laatste jaar van het huidige MFK zullen blijven 
beïnvloeden en eveneens gevolgen zullen hebben voor de behoeften aan 
betalingskredieten in het volgende MFK; verzoekt de Commissie de oorzaken van het 
lage absorptieniveau te onderzoeken en gepaste maatregelen te nemen, zoals een 
vereenvoudiging van de nieuwe regels voor de periode na 2020, met als doel 
ongewenste druk op het niveau van de kredieten in de eerste jaren van het volgende 
MFK 2021-2027 te voorkomen en onnodig ingewikkelde en/of belastende voorschriften 
die geen toegevoegde waarde bieden voor het EU-beleid te vermijden;

7. maakt zich ernstig zorgen over het hoge geschatte foutenpercentage (5,0 %) binnen het 
beleidsgebied “Economische, sociale en territoriale samenhang”, dat veel hoger ligt dan 
de materialiteitsdrempel van 2 %; benadrukt dat het nieuwe controle- en 
zekerheidskader werd ontworpen om te waarborgen dat de jaarlijkse 
restfoutenpercentages onder de 2 % blijven; 

8. merkt op dat er nog steeds zwakheden bestaan met betrekking tot de regelmatigheid van 
de door de beheersautoriteiten gedeclareerde uitgaven, en dat er ondanks recente 
verbeteringen nog steeds sprake is van tekortkomingen en niet opgespoorde of niet 
gecorrigeerde fouten; benadrukt in dit verband dat de auditautoriteiten een cruciale rol 
vervullen in het zekerheids- en controlekader voor de cohesie-uitgaven;

9. erkent dat de uitgaven van de Unie op dit beleidsgebied worden gedomineerd door 
kostenvergoedingen, met andere woorden door risicovolle uitgaven waar ingewikkelder 
regels bij te pas komen dan voor sommige andere beleidsgebieden het geval is; stelt 
eveneens vast dat de complexiteit voor begunstigden vaak wordt veroorzaakt doordat 
nationale subsidiabiliteitscriteria verder gaan dan wat is voorgeschreven door de EU-
wetgeving; herinnert eraan dat het geschatte foutenpercentage van uitgaven met een 
hoog risico volgens de bevindingen van de Rekenkamer 4,5 % bedraagt;

10. benadrukt dat het relatief hoge geschatte foutenpercentage op dit beleidsgebied, dat met 
3 procentpunt is toegenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, hiervan een gevolg 
is, en dat dit beleidsgebied in 2018 het grootste aandeel van het geschatte 
foutenpercentage voor uitgaven met een hoog risico omvatte (43 % van alle fouten);

11. is tevens bezorgd over het feit dat DG EMPL bij de raming van het risico (1,8 % van de 
uitgaven voor 2018 die onder de bevoegdheid van DG EMPL vallen, hetzij 
247 miljoen EUR) het onregelmatigheidspercentage voor 2018 heeft onderschat, aldus 
de Rekenkamer;

12. onderschrijft de conclusies van de Rekenkamer dat verdere verbeteringen noodzakelijk 
zijn, met name ten aanzien van de uitvoering van het kader door beheersautoriteiten, 
auditautoriteiten en de Commissie om het hoge foutenpercentage in de toekomst te 
verminderen;

13. benadrukt ook dit jaar dat er dringend doeltreffende maatregelen nodig zijn om deze 
foutenbronnen te beperken en tegelijkertijd een hoog prestatieniveau te bereiken, en 
dringt er bij de Commissie op aan de aanbevelingen van de Rekenkamer op dit 
beleidsgebied snel uit te voeren; verzoekt de Commissie met name om een betere 
uitvoering van passende controlemaatregelen die erop gericht zijn te verhinderen dat 
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programma's kunnen worden afgesloten met materiële onregelmatige uitgaven, en 
dringt er bij de auditautoriteiten op aan de gemelde zwakheden aan te pakken en in de 
toekomst beter gebruik te maken van het zekerheidsmodel van de Commissie, en met 
name regelmatige controles uit te voeren op het niveau van de financieel intermediairs;

14. stelt vast, voor wat het Europees Sociaal Fonds (ESF), het 
jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI) en het Fonds voor Europese hulp aan de 
meest behoeftigen (FEAD) betreft, dat drie ESF-/YEI-programma’s voor het VK, Italië 
en Hongarije en één FEAD-programma voor Italië onderbroken zijn, met de 
onderbreking in 2018 van verschillende betalingen tot gevolg; merkt op dat er 
33 waarschuwingsbrieven zijn verstuurd naar de betrokken lidstaten;

15. onderkent dat het aantal waarschuwingsbrieven en onderbrekingen in 2018 aanzienlijk 
is toegenomen ten opzichte van het vorige jaar vanwege het toegenomen aantal 
zekerheidspakketten dat in februari 2018 is ontvangen en de resultaten van de 
nalevingsgerichte controles die gedurende het jaar zijn uitgevoerd;

ESF

 16. brengt in herinnering dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het 
Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (Youth Employment Initiative - YEI) gericht zijn 
op het bevorderen van een hoog niveau van werkgelegenheid, onderwijs en opleiding en 
op het scheppen van meer en betere banen, onder meer door de focus van het YEI op 
regio’s met een hoge jeugdwerkloosheid; benadrukt dat het YEI daarom de komende 
jaren politieke en financiële steun moeten blijven ontvangen van de Europese, nationale 
en regionale instellingen bij de verwezenlijking van zijn doelstellingen, en verheugt 
zich in dit verband over de toezegging van de Europese Commissie om van het YEI een 
permanent instrument voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid te maken;

17. herinnert eraan dat de Rekenkamer in Speciaal verslag nr. 5/2017 (“Jeugdwerkloosheid 
– heeft het EU-beleid een verschil gemaakt?”) heeft vastgesteld dat, hoewel er 
vooruitgang was geboekt met de uitvoering van de jongerengarantie in een aantal 
lidstaten en er enkele resultaten waren bereikt, de situatie achterbleef bij de 
aanvankelijke verwachtingen die waren gewekt bij de inwerkingstelling van de 
jongerengarantie; wijst er eveneens op dat de heroriëntatie van ESF-middelen weliswaar 
is verwezenlijkt, conform de aanbevelingen van Speciaal verslag nr. 17/2015 van de 
Rekenkamer (“Steun van de Commissie voor jongerenactieteams: heroriëntatie van 
ESF-middelen verwezenlijkt, maar onvoldoende aandacht voor resultaten”), maar dat er 
meer de klemtoon moet worden gelegd op resultaten;

18. herhaalt bijgevolg dat de procedures voor financieel beheer en de rapportagevereisten 
binnen het YEI en de jongerengarantie verbeterd moeten worden en meer moeten 
worden gericht op de jongeren die het verst van onderwijs, opleiding en 
werkgelegenheid af staan;

19. herinnert eraan dat er nog tien aanbevelingen van speciale verslagen zijn (één van 
Speciaal verslag nr. 16/2016 (“Onderwijsdoelstellingen van de EU: programma’s zijn 
op elkaar afgestemd, maar er zijn tekortkomingen in de prestatiemeting”), twee van 
Speciaal verslag nr. 14/2016 (“EU-beleidsinitiatieven en financiële steun voor de 
integratie van de Roma: het afgelopen decennium is er aanzienlijke vooruitgang 
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geboekt, maar ter plaatse zijn extra inspanningen nodig”) en zeven van Speciaal verslag 
nr. 6/2018 (“Vrij verkeer van werknemers – de fundamentele vrijheid is gewaarborgd, 
maar de mobiliteit van werknemers zou gebaat zijn bij een doelgerichter inzet van EU-
middelen”)) die nog moeten worden uitgevoerd, en dat de meeste hiervan eigenlijk 
hadden moeten worden uitgevoerd tegen 31 december 2019; neemt in het bijzonder nota 
van Speciaal verslag nr. 14/2016, waarin wordt vermeld dat de meeste projecten werden 
uitgevoerd zoals gepland, maar de criteria voor “beste praktijken” die bijdragen tot een 
succesvolle integratie van de Roma niet altijd werden toegepast en de monitoring van de 
projectprestaties moeilijk was; herinnert eraan dat het gebrek aan deugdelijke gegevens 
niet alleen met betrekking tot projecten een probleem is, maar ook voor de 
beleidsvorming op EU- en nationaal niveau; betreurt dat deze situatie mogelijk niet 
verandert als er niet snel maatregelen worden genomen;

FEAD

20. is van oordeel dat geëngageerd optreden van de EU voor de meest behoeftigen van het 
grootste belang is, aangezien in de Europese Unie gemiddeld nog steeds meer dan een 
op de vijf personen en een op de vier kinderen risico loopt op armoede of sociale 
uitsluiting; 

21. herinnert aan de bevindingen van Speciaal verslag nr. 05/2019 van de Europese 
Rekenkamer (“FEAD-Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen: waardevolle 
steun, maar de bijdrage van het fonds aan terugdringing van armoede is nog niet 
vastgesteld”), en met name aan de conclusie van de Rekenkamer dat het FEAD armoede 
helpt bestrijden door middel van voedselhulp (83 % van de begroting van het FEAD) en 
daarnaast ook innovatieve socialebeleidselementen omvat die de lidstaten 
mogelijkheden bieden om sociale inclusie te bevorderen; 

22. wijst er eveneens op dat uit de beschikbare gegevens in Speciaal verslag nr. 05/2019 
van de Rekenkamer blijkt dat het fonds in bijna iedere lidstaat een merkbaar effect heeft 
en dat de maatregelen van het FEAD op het gebied van voedsel, materiële hulp en 
sociale inclusie een verschil maken voor de meest behoeftigen, ook voor wie op een 
andere manier van de gewone sociale bijstand is uitgesloten of onmiddellijke steun 
nodig heeft; benadrukt voorts dat volgens voedselbanken één derde van het voedsel dat 
zij verstrekken, wordt gefinancierd door het FEAD, en dat het FEAD hen minder 
afhankelijk maakt van de ongelijkmatige stroom van donaties en hen daardoor in staat 
stelt de herverdeling van bepaalde voedingsmiddelen beter te plannen;

23. steunt dan ook het FEAD, dat tot doel heeft de ergste vormen van armoede in de EU te 
verlichten, zoals voedselgebrek, dakloosheid en kinderarmoede;

24. stelt evenwel vast dat de bijdrage van het FEAD tot het terugdringen van armoede nog 
niet kwantitatief is aangetoond, dit als gevolg van tekortkomingen in het toezicht op het 
FEAD en een gebrek aan EU-brede gegevens, en wijst erop dat de Commissie de 
verzamelde gegevens moet verbeteren om het relatieve belang van het FEAD als 
instrument voor Europese solidariteit en ter bestrijding van de sociale verdeeldheid in 
de Unie beter te illustreren;

25. merkt op dat in het tussentijdse evaluatieverslag over het FEAD meerdere zwakheden in 
de uitvoering van het fonds zijn vastgesteld, en dat de Rekenkamer heeft aanbevolen het 
fonds meer te richten op degenen die het hardst steun nodig hebben; wijst er eveneens 
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op dat in het tussentijdse evaluatieverslag werd geoordeeld dat de uitvoering van en het 
toezicht op begeleidende maatregelen beter kunnen worden benut;

Bestrijding van potentiële fraude

26. benadrukt dat openbare aanbestedingen gedurende de hele financieringscyclus strenger 
geverifieerd moeten worden;

27. herinnert eraan dat de beheersautoriteiten volgens de conclusies van Speciaal verslag nr. 
06/2019 van de Europese Rekenkamer (“De aanpak van fraude bij EU-cohesie-
uitgaven: de beheersautoriteiten moeten de opsporing, reactie en coördinatie 
versterken”) de opsporing van, reactie op en coördinatie inzake fraude nog altijd moeten 
versterken, hoewel er al verbeteringen zijn in de wijze waarop de beheersautoriteiten 
frauderisico’s in het kader van de cohesiefondsen van de Unie (waaronder het ESF) 
identificeren en preventieve maatregelen uitwerken;

28. neemt nota van de inspanningen die de Europese Commissie en de lidstaten op dit 
gebied hebben verricht en spoort hen aan het risicobeoordelingsinstrument Arachne 
verder te ontwikkelen met de actieve deelname van de lidstaten; verzoekt de lidstaten 
daarom zo veel mogelijk gebruik te maken van de Arachne-databank teneinde 
frauduleus en onregelmatig gebruik van EU-middelen te voorkomen;

OPMERKINGEN OVER MFK-SUBRUBRIEK 1A “CONCURRENTIEVERMOGEN 
VOOR GROEI EN BANEN”

Algemene opmerkingen

29. brengt in herinnering dat de meeste uitgaven onder subrubriek 1a rechtstreeks door de 
Commissie worden beheerd en plaatsvinden in de vorm van subsidies aan particuliere of 
publieke begunstigden die aan projecten deelnemen; 

30. stelt met tevredenheid vast dat het geschatte foutenpercentage op het gebied van 
“Concurrentievermogen voor groei en banen” 2,0 % bedraagt, wat een aanzienlijke 
daling betekent ten opzichte van 2017 (4,2 %) en 2016 (4,1 %), en merkt op dat de 
meeste fouten verband hielden met de uitgaven voor onderzoek, terwijl de fouten voor 
andere uitgaven beperkt blijven; neemt nota van de inspanningen van de Commissie om 
het foutenpercentage te verbeteren, dat lager is dan in de afgelopen twee jaar, en wijst 
opnieuw op het belang van de uitgavenprogramma’s in het hoofdstuk 
concurrentievermogen, die een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van een 
inclusieve samenleving, het bevorderen van groei en het creëren van werkgelegenheid 
in de EU;

EaSI

31. stelt vast dat volgens de Commissie uit de tussentijdse evaluatie van het EaSI-
programma is gebleken dat de doelstellingen van dit programma nog steeds relevant 
zijn en dat het programma effectief de relevante belanghebbenden bereikt, resultaten 
van goede kwaliteit oplevert en zijn doelstellingen verwezenlijkt, in het bĳzonder in het 
licht van de huidige problematische sociaaleconomische context in de nasleep van de 
financiële en economische crisis; merkt eveneens op dat de drie pijlers van het 
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programma (Progress, Eures en Microfinanciering en sociaal ondernemerschap) 
weliswaar onafhankelijk lijken te functioneren, maar dat er een aantal gebieden is 
geïdentificeerd waarvoor meer efficiëntie mogelijk is (middels synergieën);

32. merkt in het bijzonder op dat in de tussentijdse evaluatie van het EaSI-programma werd 
gewezen op een aantal manieren om de uitvoering van het programma te verbeteren, in 
het bijzonder door eenvoudiger procedures, betere interne consistentie, meer 
flexibiliteit, een focus op groepen die specifieke steun nodig hebben en koppelingen met 
andere fondsen, en spoort de Commissie aan tot actie op dit gebied; dringt er met name 
op aan dat het ESF+ in het kader van het EaSI-onderdeel een reeks verbeteringen in 
deze richting moet omvatten;

Agentschappen

33. is verheugd dat de Commissie in 2018 voor het eerst een horizontale evaluatie heeft 
uitgevoerd van de agentschappen van de Europese Commissie die werkzaam zijn op het 
gebied van werkgelegenheid en sociale zaken (namelijk Eurofound, Cedefop, EU-
OSHA en ETF), ter aanvulling van de herziening van de oprichtingsverordeningen van 
de drie tripartiete agentschappen (Eurofound, Cedefop en EU-OSHA); stelt tevreden 
vast dat de evaluatie een zeer positief evaluatieverslag over de relevantie, 
doeltreffendheid, efficiëntie, coherentie en meerwaarde van de agentschappen bevestigt, 
evenals de noodzaak van meer samenwerking met het oog op de benutting van 
synergieën; onderstreept voorts dat transparantie en bekendheid van de burger met het 
bestaan van de agentschappen van essentieel belang zijn voor de democratische 
verantwoordingsplicht van de agentschappen; is van oordeel dat de bruikbaarheid en het 
gebruiksgemak van de middelen en gegevens van het agentschap van het hoogste 
belang zijn; dringt daarom aan op een beoordeling van de manier waarop de middelen 
en gegevens momenteel worden gepresenteerd en beschikbaar worden gesteld, en van 
de mate waarin burgers van oordeel zijn dat deze gemakkelijk te identificeren, te 
herkennen en te gebruiken zijn;

34. is verheugd over de oprichting van de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) en benadrukt 
dat voor voldoende financiering moet worden gezorgd voor de oprichting van deze 
autoriteit; dringt erop aan dat deze financiering niet mag worden verwezenlijkt door de 
toewijzingen voor andere agentschappen voor werkgelegenheid en sociale zaken en 
andere begrotingslijnen te herverdelen, en niet mag leiden tot een vermindering van de 
middelen en capaciteiten van Eures; onderstreept daarom dat er voor zowel de ELA als 
Eures duidelijke en afzonderlijke begrotingslijnen behouden moet blijven;

CONCLUSIE

35. is ingenomen met het feit dat de Commissie in 2018 vier thematische evaluaties heeft 
opgezet (over de ondersteuning van werkgelegenheid voor jongeren, over ESF-steun 
voor werkgelegenheid en mobiliteit, over ESF-steun voor onderwijs en opleiding en 
over ESF-steun voor sociale inclusie); 

36. erkent dat de aanbeveling van de Rekenkamer — in navolging waarvan de Commissie 
bij al haar activiteiten consistent en in overeenstemming met de richtsnoeren voor 
betere regelgeving de termen input, output, resultaat en impact moet gebruiken — 
slechts in bepaalde opzichten ten uitvoer is gelegd, en dringt er bij de Commissie op aan 
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te streven naar de volledige uitvoering van deze aanbeveling;

37. verzoekt de Commissie in het algemeen om zo snel mogelijk alle resterende 
aanbevelingen van de Rekenkamer uit te voeren en, op langere termijn, om vanaf 2021 
bij de uitvoering van acties in het kader van het nieuwe ESF+ rekening te houden met 
de aanbevelingen van de Rekenkamer.
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