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FORSLAG

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

Generelt

1. konstaterer, at regnskabsåret 2004 var præget af ti nye medlemsstaters tiltrædelse den 1. 
maj 2005 og dermed automatisk af en udvidelse af budgetrammen, samt at regnskabsåret 
2004, for så vidt angik budgetgennemførelsen, stod i lyset af den fortsatte konsolidering af 
reformen og var det første år, hvor budgettet blev opstillet og gennemført udelukkende 
efter reglerne for aktivitetsbaseret budgettering (ABB);

Kapitel 5: Strukturforanstaltninger

2. tager til efterretning, at Revisionsretten, hvad angår strukturforanstaltningerne, endnu en 
gang har konstateret svagheder ved forvaltnings- og kontrolsystemerne, og opfordrer især 
medlemsstaterne til snarest muligt at sørge for forbedringer;

3. tilslutter sig Revisionsrettens anbefaling af en forøgelse af antallet af projektkontroller på 
stedet; beklager i den forbindelse, at Generaldirektoratet for Beskæftigelse ikke har 
gennemført tilstrækkelige kontroller til underbygning af konklusionerne med hensyn til 
forvaltnings- og kontrolsystemerne i medlemsstaterne i perioden 2000-2006;

4. er generelt tilfreds med de fremskridt, der er gjort med hensyn til udnyttelsesgraden; 
konstaterer, at dette formodentlig kan tilskrives anvendelsen af n+2-reglen;

Kapitel 6: Interne politikker

5. erklærer sig generelt tilfreds med udnyttelsesgraden for budgetposterne vedrørende 
beskæftigelse og sociale anliggender, som er et resultat af bedre forvaltning fra 
Kommissionens side;

6. konstaterer, at der desværre endnu ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at betalingerne er 
lovlige og formelt rigtige; opfordrer Kommissionen til grundigt at undersøge, om det ikke 
er muligt at forenkle dens ordninger for godtgørelse af omkostninger og formulere 
procedurerne og vejledningerne for de forskellige programmer klarere;


