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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.

3. Europaparlamentet välkomnar att revisionsmyndigheterna 2018 för första gången 
rapporterade fel med hjälp av en gemensam metod som kommissionen och 
medlemsstaterna har enats om. 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).

Kommentarer om underrubrik 1b – Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning – 
i den fleråriga budgetramen

Allmänt

4. 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. 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. 

5. Europaparlamentet noterar med oro ökningen av den uppskattade felnivån för 
politikområdet ekonomisk, social och territoriell sammanhållning som uppgår till 5,0 %, 
vilket är högt över väsentlighetsgränsen på 2 %. 

6. Europaparlamentet konstaterar att unionens utgifter inom detta politikområde 
kännetecknas av kostnadsersättningar, som innebär mer komplexa regler än inom vissa 
andra politikområden. Parlamentet betonar att detta leder till en relativt hög uppskattad 
felnivå inom detta politikområde som ökade med 3,0 % jämfört med föregående år. 

7. 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.

8. Europaparlamentet betonar även i år behovet av att vidta effektiva 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. 
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ESF

9. 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.

FEAD

10. 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 de innovativa socialpolitiska delarna i 
fonden erbjuder medlemsstaterna möjligheter att främja social delaktighet. 

11. Europaparlamentet noterar med oro att Feads bidrag till att minska fattigdomen inte har 
fastställts på grund av begränsningar i uppföljningen av fonden, och beklagar särskilt att 
kommissionen inte har uppgifter som visar Feads relativa betydelse för det allmänna 
stödet till dem som har det sämst ställt i unionen.

Bekämpa potentiella bedrägerier

12. 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.

Kommentarer om den fleråriga budgetramens underrubrik 1a – Konkurrenskraft för 
tillväxt och sysselsättning

Allmänt

13. 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. 

14. 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.

EaSI

15. Europaparlamentet noterar att halvtidsutvärderingen av EaSI, enligt kommissionen, 
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visade att dess mål fortfarande är relevanta och att programmet är effektivt när det gäller 
att nå berörda parter, skapa resultat och uppnå målen. 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.

Byråer

16. Europaparlamentet noterar 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 
byråernas relevans, ändamålsenlighet, effektivitet, samstämmighet och mervärde samt 
behovet av att stärka samarbetet för att utnyttja synergieffekter.

Slutsats

17. 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).

18. 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.

19. 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.


