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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 2020 var det sista året för genomförandet av den 
fleråriga budgetramen för 2014–2020 och att alla finansieringsprogram nu är i full drift.

2. Europaparlamentet noterar att i slutet av 2020 fortsatte de utestående åtagandena att öka 
och uppgick till 303,2 miljarder EUR. Parlamentet betonar att denna ökning var mindre 
än under tidigare år, delvis på grund av att ytterligare betalningsbemyndiganden gjordes 
tillgängliga för att bekämpa covid-19-pandemin. Parlamentet noterar att enligt 
kommissionens långsiktiga prognoser, som inte omfattar instrumentet Next Generation 
EU, bör beloppet för utestående åtaganden förbli relativt stabilt på denna höga nivå 
fram till 2027.

3. Europaparlamentet välkomnar att den största delen av unionens budget ägnades åt att 
stimulera tillväxten och öka konkurrenskraften genom att minska de ekonomiska 
klyftorna mellan olika regioner, stimulera skapandet av nya arbetstillfällen av hög 
kvalitet, bekämpa klimatförändringar och hantera covid-19-pandemins 
socioekonomiska effekter i EU samt ge bistånd till tredjeländer.

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

Allmänna kommentarer

4. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att 3,1 miljarder EUR (12,8 %) av 
utgifterna under underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen är avsatta för utbildning, 
ungdom och idrott.

5. Europaparlamentet påminner om att de flesta utgifterna för programmen under 
underrubrik 1a i den fleråriga budgetramen förvaltas direkt av kommissionen.

6. Europaparlamentet påminner om att GD EMPL till fullo bör se till att minska antalet 
eventuella fel utöver dem som upptäckts.

Särskilda kommentarer om EaSI

7. Europaparlamentet noterar att 33,2 miljoner EUR överfördes till Europeiska 
investeringsfonden i samband med finansieringsinstrumentet för EaSI-garantin och 
EaSI:s kapacitetsuppbyggnad.

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

8. Europaparlamentet noterar att under 2020 anslogs 59,5 miljarder EUR till program 
under underrubrik 1b, varav 14,7 miljarder EUR (24,7 %) till Europeiska socialfonden 
(ESF) och 10,2 miljarder EUR (17,1 %) till Sammanhållningsfonden.
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9. Europaparlamentet noterar med oro att den uppskattade övergripande felnivån under 
underrubrik 1b Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning 2020 uppgick till 
3,5 %. Parlamentet understryker att trots en liten minskning jämfört med föregående år 
ligger denna siffra fortfarande långt över väsentlighetsgränsen på 2 % och den 
uppskattade felnivån i utgifterna för unionens budget som helhet (2,7 %).

10. Europaparlamentet är bekymrat över att revisionsrätten för budgetåret 2020 drog 
slutsatsen att de brister som upptäckts i vissa revisionsmyndigheters urvalsmetoder har 
begränsat tillförlitligheten av detta arbete.

11. Europaparlamentet noterar att revisionsrätten håller på att färdigställa en särskild 
rapport där den kommer att ge mer detaljerad information om relevansen, 
tillförlitligheten och konsekvensen när det gäller den årliga felnivå som rapporteras i de 
årliga verksamhetsrapporterna och den årliga förvaltnings- och resultatrapporten för 
sammanhållningsutgifter.

Särskilda kommentarer om ESF

12. Europaparlamentet noterar att ESF:s utgifter ökade från 11,2 miljarder EUR 2019 till 
13,7 miljarder EUR 2020.

Instrumentet för tillfälligt stöd för att minska risken för arbetslöshet i en krissituation 
(SURE)

13. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över att SURE nådde en total volym på 
94,3 miljarder EUR och en total utbetalningsnivå på 89,6 miljarder EUR (i maj 2021) 
med en budget på 100 miljarder EUR. Parlamentet välkomnar att SURE har 
tillhandahållit stöd till omkring 31 miljoner människor och 2,5 miljoner företag under 
2020.

14. Europaparlamentet noterar att SURE-instrumentet ökade unionsbudgetens exponering 
för finansiella risker genom att lägga till 39,5 miljarder EUR i medlemsstaternas 
upplåning till exponeringsbeloppet i slutet av 2020. Parlamentet välkomnar att de 
därmed sammanhängande riskerna minskas genom skyddsåtgärder som är inbyggda i 
instrumentet, särskilt genom ett garantisystem.

Slutsatser

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att följa upp alla fel som revisionsrätten 
konstaterat och begära ytterligare finansiella korrigeringar när det anses nödvändigt.

16. Europaparlamentet noterar kommissionens åtagande att fortsätta sitt nära samarbete 
med revisionsmyndigheterna i syfte att stärka deras förmåga att förebygga och korrigera 
fel och få dem att dokumentera sitt revisionsarbete bättre och därmed göra det lättare att 
bedöma tillförlitligheten.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snarast genomföra alla kvarstående 
rekommendationer från revisionsrätten.


