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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetkontrollutskottet att som 
ansvarigt utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet påminner om att 2018 var det näst sista året för genomförandet av 
den gällande fleråriga budgetramen och att alla finansieringsprogram nu är i full drift.

2. Europaparlamentet noterar bekymrat att betalningsanspråk för ett betydande värde har 
försenats och kommer att läggas fram under de kommande åren, och att detta har 
påverkat användningen av förfinansiering och utestående åtaganden och kommer att 
påverka betalningsbemyndigandena i början av nästa fleråriga budgetram. Parlamentet 
konstaterar att kommissionen vidtar åtgärder för att undvika onödigt tryck på 
betalningsbemyndigandena under de första åren av den fleråriga budgetramen 2021–
2027.

3. Europaparlamentet välkomnar att revisionsmyndigheterna 2018 för första gången 
rapporterade fel med hjälp av en gemensam metod som kommissionen och 
medlemsstaterna har enats om, och att man har konstaterat att icke stödberättigande 
utgifter och offentliga upphandlingsförfaranden är de vanligaste typerna av oriktigheter. 
Parlamentet noterar att det har skett en stadig förbättring av den totala uppskattade 
felnivån i utgifterna i unionens budget under de senaste åren (4,4 % 2014, 3,8 % 2015, 
3,1 % 2016, 2,4 % 2017 och 2,6 % 2018).

4. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen har genomfört en stor andel av 
revisionsrättens uppföljningsrekommendationer, och stöder revisionsrättens åtagande i 
linje med dess strategi för perioden 2018–2020 att främja en uppföljning av alla de 
rekommendationer om effektivitetsrevisioner den utfärdade för kommissionen tre år 
tidigare.

KOMMENTARER OM DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMENS UNDERRUBRIK 1B – 
EKONOMISK, SOCIAL OCH TERRITORIELL SAMMANHÅLLNING

Allmänt

5. Europaparlamentet betonar vikten av unionens sammanhållningspolitik för att stödja 
genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter och för att hjälpa 
medlemsstaterna och regionerna att utnyttja nya möjligheter och hantera utmaningar 
såsom globalisering, arbetslöshet, industriell omvandling, digitalisering och 
omskolning.

6. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten konstaterade att det under 2018 skett en 
betydande ökning av betalningsansökningarna från medlemsstaterna till de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna (ESI-fonderna), som inbegriper Europeiska 
socialfonden, främst på grund av den relativt låga nivån av betalningsansökningar till 
ESI-fonderna under de första åren av programmen för 2014–2020. Parlamentet noterar 
samtidigt att utnyttjandet av dessa fonder fortsatt hade varit långsammare än planerat – 
en omständighet som hade bidragit till att öka ESI-fondernas utestående åtaganden. 
Parlamentet beklagar dessa förseningar i genomförandet av ESI-fonderna som kommer 
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att fortsätta att påverka användningen av förfinansiering och utestående åtaganden för 
det sista året av den nuvarande fleråriga budgetramen, liksom 
betalningsbemyndigandena i nästa fleråriga budgetram. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att analysera orsakerna till den låga utnyttjandegraden och att vidta 
åtgärder, inbegripet i form av en förenkling av de nya reglerna för perioden efter 2020, 
för att undvika både ett onödigt tryck på åtagandenivån under de första åren av den 
kommande fleråriga budgetramen 2021–2027 och onödigt komplexa och/eller 
betungande bestämmelser som inte tillför något mervärde till unionens politik.

7. Europaparlamentet är djupt oroat över ökningen av den uppskattade felnivån för 
politikområdet ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som uppgår till 5,0 %, 
vilket är högt över väsentlighetsgränsen på 2 %. Parlamentet betonar att den nya 
kontroll- och garantiramen utformades för att säkerställa att årliga kvarstående 
felprocentsatser ligger under 2 %. 

8. Europaparlamentet noterar att brister kvarstår när det gäller korrektheten i de kostnader 
som deklareras av förvaltande myndigheter och att oupptäckta eller icke korrigerade fel 
kvarstår, trots förbättringar på senare tid. Parlamentet betonar i detta avseende att 
revisionsmyndigheterna spelar en viktig roll i kontroll- och garantiramen för 
sammanhållningsutgifterna.

9. Europaparlamentet konstaterar att unionens utgifter inom detta politikområde domineras 
av kostnadsersättningar, dvs. kostnader med hög risk som involverar mer komplexa 
regler än inom vissa andra politikområden. Parlamentet noterar också att striktare 
nationella stödkrav än vad unionens lagstiftning kräver leder till stor komplexitet för 
stödmottagare. Parlamentet påminner om att revisionsrätten konstaterade att den 
uppskattade felnivån för kostnader med hög risk var 4,5 %.

10. Europaparlamentet betonar att detta leder till den relativt höga uppskattade felnivån 
(som ökade med 3,0 % jämfört med föregående år) inom detta politikområde, som gav 
det enskilt största bidraget till den uppskattade felnivån för kostnader med hög risk 2018 
(43,0 % av alla fel).

11. Europaparlamentet är också bekymrat över att GD EMPL enligt revisionsrätten, i sin 
uppskattning av riskbeloppet (1,8 % av utgifterna under 2018 för GD EMPL:s 
ansvarsområde, eller 247 miljoner EUR), underskattade oriktigheternas omfattning för 
2018.

12. Europaparlamentet instämmer i revisionsrättens slutsatser att ytterligare förbättringar är 
nödvändiga, särskilt när det gäller förvaltningsmyndigheternas, 
revisionsmyndigheternas och kommissionens genomförande av ramen, för att i 
framtiden minska den höga felnivån.

13. Europaparlamentet betonar även i år behovet av att vidta effektiva och brådskande 
åtgärder för att minska dessa felkällor, samtidigt som man uppnår ett bra resultat, och 
uppmanar med kraft kommissionen att snabbt genomföra revisionsrättens 
rekommendationer på detta politikområde. Parlamentet uppmanar särskilt 
kommissionen att bättre genomföra lämpliga kontrollåtgärder för att säkerställa att ett 
program inte kan avslutas om det har en väsentlig nivå av oriktiga utgifter, och 
uppmanar med kraft revisionsmyndigheterna att åtgärda de rapporterade bristerna och 
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att bättre utnyttja kommissionens säkerhetsmodell i framtiden, och särskilt att 
genomföra regelbundna kontroller när det gäller finansiella intermediärer.

14. Europaparlamentet noterar avseende Europeiska socialfonden (ESF), 
sysselsättningsinitiativet för unga och fonden för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (Fead), att 3 program inom ESF/Sysselsättningsinitiativet för unga för 
Förenade kungariket, Italien och Ungern och 1 Fead-program för Italien har avbrutits, 
vilket innebar att flera betalningar avbröts under 2018. Parlamentet noterar att 
33 varningsskrivelser skickades till de berörda medlemsstaterna.

15. Europaparlamentet konstaterar att antalet varningsskrivelser och avbrott ökade betydligt 
under 2018 jämfört med föregående år på grund av det ökade antalet garantipaket som 
mottogs i februari 2018 och resultaten av de regelefterlevnadsrevisioner som 
genomfördes under året.

ESF

 16. Europaparlamentet påminner om att ESF och sysselsättningsinitiativet för unga syftar 
till att främja en hög sysselsättningsnivå, utbildning och fortbildning och skapandet av 
fler och bättre arbetstillfällen, bland annat genom sysselsättningsinitiativet för unga som 
riktar in sig på regioner med hög ungdomsarbetslöshet. Parlamentet betonar att 
sysselsättningsinitiativet för unga därför bör få fortsatt finansiellt och politiskt stöd från 
unionen och nationella och regionala institutioner för att kunna uppnå sina mål under de 
kommande åren, och välkomnar i detta sammanhang kommissionens åtagande att göra 
sysselsättningsinitiativet för unga till ett permanent instrument för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten.

17. Europaparlamentet påminner om att revisionsrätten i sin särskilda rapport 5/2017 
(”Ungdomsarbetslösheten – har EU:s politik gjort någon skillnad?”) konstaterade att 
framsteg hade gjorts i genomförandet av ungdomsgarantin i vissa medlemsstater och att 
en del resultat hade uppnåtts, men att situationen inte motsvarade de ursprungliga 
förväntningarna vid lanseringen av ungdomsgarantin. Parlamentet påminner om att det 
visserligen har gjorts en omfördelning av ESF-medlen, i enlighet med 
rekommendationerna i revisionsrättens särskilda rapport nr 17/2015 (”Kommissionens 
stöd till insatsgrupper för ungdomars sysselsättning: ESF-finansieringen har 
omdirigerats men är inte tillräckligt inriktad på resultat”), men att man fortfarande inte 
fokuserar tillräckligt på resultat. 

18. Europaparlamentet upprepar att förfarandena för ekonomisk förvaltning liksom 
rapporteringskraven inom ramen för sysselsättningsinitiativet för unga bör förbättras 
och i högre grad riktas mot de ungdomar som står längst från utbildning, 
yrkesutbildning och sysselsättning.

19. Europaparlamentet påminner om att det fortfarande finns 10 rekommendationer som 
hänvisar till särskilda rapporter (en från den särskilda rapporten nr 16/2016 (”EU:s 
utbildningsmål: programmen motsvarar målen men resultatmätningen är bristfällig”), 
två från den särskilda rapporten nr 14/2016 (”EU:s politiska initiativ och ekonomiska 
stöd till integrering av romer: stora framsteg har gjorts under det senaste årtiondet men 
det krävs ytterligare ansträngningar på fältet”) och sju från den särskilda rapporten 
nr 6/2018 (”Fri rörlighet för arbetstagare – den grundläggande friheten är garanterad, 
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men bättre riktat EU-stöd skulle främja rörligheten”) som måste genomföras, de flesta 
av dem senast den 31 december 2019. Parlamentet noterar framför allt den särskilda 
rapporten nr 14/2016, enligt vilken de flesta projekt genomfördes som planerat medan 
kriteriet ”bästa praxis” som bidrar till en framgångsrik integrering av romer inte alltid 
tillämpades och det var svårt att övervaka resultaten. Parlamentet påminner om att 
bristen på robusta och övergripande uppgifter om romer inte bara är ett problem i 
samband med projekt utan även för beslutsfattandet på EU-nivå och nationell nivå. 
Parlamentet beklagar att denna situation kan komma att förbli oförändrad om inte 
snabba åtgärder vidtas.

Fead

20. Europaparlamentet anser att unionens utlovade åtgärder till förmån för dem som har det 
sämst ställt är av största vikt med tanke på att mer än en av fem personer och ett av fyra 
barn i genomsnitt fortfarande riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning 
i EU. 

21. Europaparlamentet erinrar om slutsatserna i revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2019 
(”Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) ger värdefullt 
stöd, men hur den bidrar till att minska fattigdomen har ännu inte fastställts”), särskilt 
revisionsrättens slutsats att Fead utöver att lindra fattigdom genom livsmedelsbistånd 
(vilket motsvarar 83 % av Feads budget) genom fondens innovativa socialpolitiska delar 
erbjuder medlemsstaterna möjligheter att främja social delaktighet. 

22. Europaparlamentet påminner också om att tillgängliga uppgifter som lades fram i 
revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2019 visar att fonden har en märkbar effekt i 
nästan varje enskild medlemsstat och att de åtgärder som stöds på området för 
livsmedel, materiellt bistånd och social inkludering gör skillnad för de sämst ställda, 
inklusive de som annars skulle uteslutas från traditionellt socialt stöd eller som behöver 
akut stöd. Parlamentet betonar också att Fead enligt livsmedelsbankerna finansierar en 
tredjedel av de livsmedel som de tillhandahåller och att fonden innebär att de är mindre 
beroende av det oregelbundna flödet av donationer och därför bättre kan planera 
omfördelningen av specifika livsmedel.

23. Europaparlamentet stöder därför Fead, som strävar efter att lindra de värsta formerna av 
fattigdom i unionen såsom livsmedelsbrist, hemlöshet och barnfattigdom.

24. Europaparlamentet noterar dock att Feads bidrag till att minska fattigdomen ännu inte 
har visats kvantitativt, på grund av begränsningar i uppföljningen av fonden och 
avsaknaden av EU-omfattande uppgifter, och påminner om att kommissionen måste 
förbättra de insamlade uppgifterna för att bättre visa Feads relativa betydelse som 
vektor för europeisk solidaritet och som ett sätt att bekämpa sociala klyftor i unionen.

25. Europaparlamentet noterar att det i rapporten om halvtidsutvärderingen av Fead 
konstaterades flera brister i genomförandet av fonden och att revisionsrätten föreslog att 
fonden bättre riktas till de mest behövande. Parlamentet påminner också om att man i 
halvtidsutvärderingen ansåg att tillhandahållandet och övervakningen av åtföljande 
åtgärder kunde utnyttjas ytterligare.

Bekämpa potentiella bedrägerier
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26. Europaparlamentet betonar behovet av striktare kontroll av de offentliga 
upphandlingarna genom hela finansieringscykeln.

27. Europaparlamentet påminner om att de förvaltande myndigheterna enligt slutsatserna i 
revisionsrättens särskilda rapport nr 6/2019 (”Bekämpning av bedrägeri i EU:s 
sammanhållningsutgifter: förvaltande myndigheter måste bli bättre på upptäckt, 
motåtgärder och samordning”), fortfarande behöver bli bättre på upptäckt, motåtgärder 
och samordning av bedrägerier, trots förbättringar när det gäller hur 
förvaltningsmyndigheterna identifierar bedrägeririsker i unionens 
sammanhållningsfonder (inklusive ESF) och utformar förebyggande åtgärder.

28. Europaparlamentet uppskattar de insatser som gjorts av kommissionen och 
medlemsstaterna i detta avseende och uppmuntrar dem att vidareutveckla 
riskbedömningsverktyget Arachne med aktivt deltagande av medlemsstaterna. 
Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att använda databasen Arachne i största 
möjliga utsträckning för att förhindra bedräglig och felaktig användning av EU-medel.

KOMMENTARER OM DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMENS UNDERRUBRIK 1A – 
KONKURRENSKRAFT FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

Allmänt

29. Europaparlamentet påminner om att merparten av utgifterna inom den fleråriga 
budgetramens underrubrik 1a förvaltas direkt av kommissionen och utgörs av bidrag till 
offentliga eller privata stödmottagare som deltar i projekt. 

30. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att den uppskattade felnivån för 
området ”Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning” är 2,0 %, vilket är en 
betydande minskning jämfört med 2017 (4,2 %) och 2016 (4,1 %), och noterar att de 
flesta fel gällde forskningsutgifter, medan fel i andra utgifter är begränsade. Parlamentet 
uppskattar kommissionens insatser för att förbättra felnivån, som är lägre än under de 
senaste två åren, och upprepar betydelsen av utgiftsprogrammen i kapitlet om 
konkurrenskraft, som spelar en viktig roll för att främja ett inkluderande samhälle, 
stimulera tillväxt och skapa sysselsättning i EU.

EaSI

31. Europaparlamentet noterar att halvtidsutvärderingen av EaSI, enligt kommissionen, 
visade att dess mål fortfarande är relevanta och att programmet är effektivt när det gäller 
att nå berörda parter, skapa resultat av god kvalitet och uppnå målen, särskilt mot 
bakgrund av den nuvarande svåra socioekonomiska bakgrunden, som kännetecknas av 
följderna av den finansiella och ekonomiska krisen. Parlamentet noterar vidare att även 
om de tre programdelarna (Progress, Eures och mikrofinansiering och socialt 
entreprenörskap) verkar fungera oberoende av varandra, har vissa områden som kan 
leda till ökad effektivitet (synergier) identifierats.

32. Europaparlamentet noterar att halvtidsutvärderingen av EaSI visade på ett antal sätt att 
förbättra programmets genomförande, särskilt genom förenkling av förfarandena, 
förbättrad intern överensstämmelse, ökad flexibilitet, inriktning på grupper som behöver 
särskilt stöd och kopplingar till andra fonder, och uppmanar kommissionen att agera i 
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detta avseende. Parlamentet uppmanar särskilt att ESF+ inom ramen för EaSI-delen bör 
omfatta en rad förbättringar i denna riktning.

Byråer

33. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen under 2018 avslutade den första 
övergripande utvärderingen av de byråer inom kommissionen som arbetar inom 
politikområdet sysselsättning och socialpolitik (Eurofound, Cedefop, ETF och EU-
Osha) för att komplettera revisionen av den grundläggande förordningen för de tre 
trepartsorganen. Parlamentet noterar med tillfredsställelse att utvärderingen bekräftar en 
mycket positiv utvärderingsrapport om byråernas relevans, ändamålsenlighet, 
effektivitet, samstämmighet och mervärde samt bekräftar behovet av att stärka 
samarbetet för att utnyttja synergieffekter. Parlamentet betonar dessutom att transparens 
och medborgarnas medvetenhet om byråernas existens är av största vikt för deras 
demokratiska ansvarsskyldighet. Parlamentet anser att det är mycket viktigt att 
byråernas resurser och data är användbara och lätta att använda. Parlamentet efterlyser 
därför en bedömning av hur data och resurser för närvarande presenteras och görs 
tillgängliga samt i vilken grad medborgarna anser att de är lätta att identifiera, känna 
igen och använda.

34. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av Europeiska arbetsmyndigheten och betonar 
behovet av att säkerställa att tillräckliga ekonomiska resurser avsätts för dess inrättande. 
Parlamentet insisterar på att denna finansiering inte kan säkras genom omfördelning av 
anslag från andra organ för sysselsättning och sociala frågor och budgetposter och inte 
får medföra en minskning av Eures medel och kapacitet. Parlamentet framhäver därför 
behovet av att ha tydliga och separata budgetposter för såväl Europeiska 
arbetsmyndigheten som Eures.

SLUTSATSER

35. Europaparlamentet gläder sig över att kommissionen under 2018 har inlett fyra 
tematiska utvärderingar (om stöd till ungdomssysselsättning, om ESF-stöd till 
sysselsättning och rörlighet, om ESF-stöd till utbildning och om ESF-stöd till social 
integration). 

36. Europaparlamentet konstaterar att revisionsrättens rekommendation – enligt vilken 
kommissionen, inom all sin verksamhet, bör använda begreppen input, output, resultat 
och effekter konsekvent och i linje med sina riktlinjer för bättre lagstiftning – har 
genomförts endast i vissa avseenden och uppmanar kommissionen att sträva efter ett 
fullständigt genomförande av denna rekommendation.

37. Europaparlamentet uppmanar mer generellt kommissionen att så snart som möjligt 
genomföra alla kvarstående rekommendationer från revisionsrätten och, ur ett längre 
perspektiv, beakta revisionsrättens rekommendationer vid genomförandet av åtgärder 
inom ramen för den nya ESF+ från och med 2021.
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