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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1.  Europaparlamentet betonar att 2015 års budget måste spela en avgörande roll när det 

gäller att stärka unionens bidrag till tillväxt och sysselsättning, med särskild tonvikt vid att 

hantera det bestående problemet med ungdomsarbetslösheten i unionen. 

 

2. Europaparlamentet noterar den övergripande ökning på årsbasis som föreslagits av 

kommissionen och rådet av anslagen till rubrik 1 – smart tillväxt för alla. Parlamentet 

noterar vidare den proportionellt även högre ökningen av rubrik 1a – konkurrenskraft för 

tillväxt och sysselsättning. 

3. Europaparlamentet konstaterar att åtagandebemyndigandena i rubrik 1b – ekonomisk, 

social och territoriell sammanhållning, ska ökas upp till nivån för marginalen i enlighet 

med kommissionens förslag. Parlamentet beklagar dock minskningen av 

betalningsbemyndigandena i denna rubrik, som förvärras av de ännu mer omfattande 

nedskärningar som rådet föreslår.  

4. Europaparlamentet är fullt övertygat om att EU-anslag, särskilt anslagen till 

sysselsättningsinitiativet för ungdomar, inte bör användas för att stödja nationella 

strategier, utan bör användas för att ge ytterligare stöd till ungdomar på ett sätt som 

kompletterar och stärker de nationella programmen. 

5. Europaparlamentet anser att EU-anslagen bör riktas till områden som hjälper små och 

medelstora företag, mikroföretag och företagstillväxt. Parlamentet är samtidigt medvetet 

om att små företag framför allt är i behov av färre nationella bestämmelser. Parlamentet 

anser vidare att EU-programmen inte bör leda till att nödvändiga nationella 

strukturreformer skjuts upp. 

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att de utestående fordringar som är 

en följd av slutförandet av Europeiska socialfondens (ESF) program snabbt betalas ut, för 

att garantera att åtagandena för 2015 finansierar nya ESF-projekt och för att undvika att 

eftersläpningen får en avskräckande effekt på den nationella förfinansieringen av nya 

insatser i medlemsstaterna. 

7. Europaparlamentet understryker vikten av tillräcklig finansiering och en god 

budgetförvaltning av programmen inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020, i syfte 

att bekämpa arbetslöshet, fattigdom och social utestängning, till exempel 

sysselsättningsinitiativet för unga, Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter (EGF), de olika delarna i programmet för sysselsättning och social 

innovation (EaSI) och fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, 

varvid man för den sistnämnda fonden beaktar de anslag som slutligen antogs i 

ändringsbudget nr 3/14. 

8. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att till fullo utnyttja de 

medel som avsatts för att stödja unga arbetslösa. Parlamentet påminner om den politiska 
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överenskommelse som är kopplad till den fleråriga budgetramen för 2014 – 2020 om att 

tidigarelägga finansieringen inom ramen för sysselsättningsinitiativet för unga liksom de 

motsvarande belopp som planerats inom ramen för Europeiska socialfonden, i syfte att 

tillhandahålla nödvändig hjälp under programperiodens första år. Parlamentet gläder sig 

över att kommissionen och rådet respekterar denna överenskommelse i de föreslagna 

beloppen. Parlamentet uttrycker sin oro över vissa medlemsstaters absorptionsförmåga när 

det gäller sysselsättningsinitiativet för unga. Parlamentet påminner om att kvarvarande 

marginaler som är tillgängliga under taken för åtagandebemyndiganden i den fleråriga 

budgetramen för åren 2014–2017, i enlighet med rådets förordning (EU, Euratom) 

nr 1311/20131, ska utgöra en samlad marginal för åtaganden som ska göras tillgängliga 

utöver de tak som fastställts i den fleråriga budgetramen för åren 2016−2020 för politiska 

mål avseende tillväxt och sysselsättning, särskilt ungdomssysselsättningsinitiativet. 

9. Europaparlamentet understryker att det för att genomföra varaktiga och effektiva 

förändringar på arbetsmarknaden är nödvändigt att säkra gynnsamma villkor för 

inrättande och utveckling av små och medelstora företag, vilka står för 65 % av alla 

inrättade arbetstillfällen i EU, och uppmanar därför kommissionen och medlemsstaterna 

att säkra en effektiv finansiering av program som stöder små och medelstora företag, 

däribland företag inom den sociala ekonomin, socialt entreprenörskap och finansiering av 

nystartade företag. 

10. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål anta operativa program 

inom ramen för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt, som har 

utarbetats av medlemsstaterna, och att lägga fram delegerade akter och 

genomförandeakter inom ramen för denna fond. 

11. Europaparlamentet kräver en ökning av finansieringen av Eures, eftersom detta instrument 

spelar en viktig roll för den gränsöverskridande anställningsrörligheten och därför kan 

bidra till kampen mot arbetslösheten i Europa. 

12. Europaparlamentet föreslår att man startar ett pilotprojekt om ett e-kort för europeiska 

arbetstagare för att undersöka fördelarna med att införa, och om så är lämpligt, 

tillgängliggöra ett förfalskningssäkert europeiskt elektroniskt dokument som skulle 

innehålla den anställdes socialförsäkringsuppgifter. Parlamentet påpekar att detta kort inte 

har samma användningsområde som det europeiska sjukförsäkringskortet och att de båda 

korten inte bör förväxlas. Parlamentet anser att kommissionen, som bas för pilotprojektet 

och för att skaffa nödvändiga kunskaper med avseende på pilotprojektet, bör inleda en 

jämförande undersökning av de olika socialförsäkringssystemen i EU:s 28 medlemsstater. 

13. Europaparlamentet föreslår att man lanserar att pilotprojekt om bränsle-/energifattigdom 

med målet att bedöma den ekonomiska och finansiella krisens effekter på energifattigdom 

inom unionen, med särskild hänsyn till de medlemsstater där denna fråga inte ännu har 

utretts och/eller hanterats med hjälp av politiska åtgärder.  

 

14. Europaparlamentet föreslår att man inleder en förberedande åtgärd ”Mot asbestfria 

arbetsplatser i Europeiska unionen”, för att utveckla metoder för att kontrollera och 

                                                 
1 Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 

2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884). 
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registrera material som innehåller asbest, i enlighet med artikel 11 i Europaparlamentets 

och rådets direktiv 2009/148/EG1, och för att utforma en färdplan för ett fullständigt 

avskaffande av asbest på arbetsplatserna, samtidigt som allmänheten görs medveten om 

riskerna med asbest och behovet av åtgärder även på arbetsplatsnivå. Parlamentet anser att 

åtgärden bör ingå i en prospektiv strategi för att förbjuda alla former av asbest och all 

användning av asbestfiber, inbegripet nödvändiga exportkrav i enlighet med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/20062, och med beaktande av 

principen om närhet som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG3, 

eftersom asbest fortfarande ligger bakom ett stort antal sjukdomar som är knutna till 

exponeringen för asbestfiber. 

15. Europaparlamentet föreslår att man inleder en förberedande åtgärd för att stödja aktiv 

integration av missgynnade migranter i syfte att bedöma fördelarna med och testa 

möjligheterna att skapa lokala centrum för social och ekonomisk integration. 

 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot 

risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28).” 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall 

(EUT L 190, 12.7.2006, s. 1). 
3 Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall (EUT L 312, 

22.11.2008, s. 3). 
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