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SUGGESTIES

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

Algemeen

1. constateert dat het begrotingsjaar 2004 werd gekenmerkt door de toetreding van tien nieuwe 
lidstaten op 1 mei 2004 en daarmee automatisch door een uitbreiding van het kader en de 
omvang van de begroting; constateert ten aanzien van het begrotingsbeheer dat 2004 in het 
teken van een verdere consolidering van de hervorming stond en dat dit jaar het eerste was 
waarin de begroting geheel op grond van de op activiteiten gebaseerde budgettering (activity 
based budgeting - ABB) werd goedgekeurd en uitgevoerd;

Ad hoofdstuk 5: Structuurmaatregelen

2. neemt er nota van dat de Rekenkamer in de sector structuurmaatregelen opnieuw zwakke 
punten bij de beheers- en controlesystemen heeft vastgesteld en dringt er met name bij de 
lidstaten op aan met spoed verbeteringen aan te brengen;

3. schaart zich achter de aanbeveling van de Rekenkamer het aantal projectcontroles ter plaatse 
uit te breiden; betreurt in dit verband dat het Directoraat-generaal werkgelegenheid niet 
voldoende controles heeft uitgevoerd ter onderbouwing van de conclusies betreffende de 
beheers- en controlesystemen in de lidstaten voor de periode 2000-2006;

4. is in het algemeen tevreden over de vooruitgang die met betrekking tot de 
benuttingspercentages is bereikt en stelt vast dat dit waarschijnlijk mede aan de toepassing 
van de n+2-regel te danken is;

Ad hoofdstuk 6: Interne beleidssectoren

5. verklaart over het geheel genomen tevreden te zijn over de benuttingspercentages bij de 
begrotingslijnen voor de sector werkgelegenheid en sociale zaken, die tot een verbeterd 
beheer door de Commissie zijn te herleiden;

6. stelt vast dat op het terrein van het interne beleid helaas nog steeds niet voldoende garantie 
voor de rechtmatigheid en correctheid van de betalingen bestaat; verzoekt de Commissie 
voortdurend te controleren of haar kostenvergoedingssystemen niet zijn te vereenvoudigen en 
de procedures en aanwijzingen voor de verschillende programma's niet duidelijker kunnen 
worden geformuleerd.


