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ÆNDRINGSFORSLAG 

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender forelægger Budgetudvalget, som er 

korresponderende udvalg, følgende ændringsforslag:  

Ændringsforslag  1 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Forslag til beslutning 

Betragtning E a (ny) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Ea. der henviser til, at der er etableret 

en forbindelse mellem programmeringen 

af Unionens midler og det europæiske 

semester og de relevante landespecifikke 

henstillinger; der henviser til, at formålet 

med Unionens midler er at nå målene i 

artikel 174 i TEUF med henblik på at 

styrke den økonomiske, sociale og 

territoriale samhørighed i Unionen og 

mindske forskellene mellem de forskellige 

områders udviklingsniveauer; 

Ændringsforslag  2 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

5. understreger endvidere betydningen 

af de horisontale principper, der bør ligge 

til grund for FFR og alle de tilknyttede EU-

politikker; bekræfter i denne forbindelse 

endnu en gang sin holdning om, at EU bør 

holde sit løfte om at gå forrest i 

gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig 

udvikling (SDG) og beklager fraværet af 

en klar og synlig forpligtelse i så 

henseende i forslagene til FFR; anmoder 

derfor om, at målene for bæredygtig 

udvikling integreres i alle EU's politikker 

og initiativer i den næste FFR; understreger 

endvidere, at fjernelse af 

forskelsbehandling er afgørende for at 

opfylde EU's tilsagn vedrørende skabelse 

5. understreger endvidere betydningen 

af de horisontale principper, der bør ligge 

til grund for FFR og alle de tilknyttede EU-

politikker; bekræfter i denne forbindelse 

endnu en gang sin holdning om, at EU bør 

holde sit løfte om at gå forrest i 

gennemførelsen af FN's mål for bæredygtig 

udvikling (SDG) og beklager fraværet af 

en klar og synlig forpligtelse i så 

henseende i forslagene til FFR; anmoder 

derfor om, at målene for bæredygtig 

udvikling integreres i alle EU's politikker 

og initiativer i den næste FFR; understreger 

endvidere betydningen af at opnå 

resultater for så vidt angår den sociale 

søjle med henblik på at skabe et 
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af et inklusivt Europa og beklager den 

manglende integration af kønsaspektet og 

ligestilling mellem kønnene i EU's 

politikker, som det fremgår af forslagene til 

FFR; understreger endvidere, at de 

klimarelaterede bevillinger efter 

Parisaftalen bør øges betydeligt i forhold til 

den nuværende FFR og forhøjes til 30 % så 

hurtigt som muligt og senest i 2027; 

modstandsdygtigt og socialt Europa, og at 

fjernelse af forskelsbehandling er 

afgørende for at opfylde EU's tilsagn 

vedrørende skabelse af et inklusivt Europa 

og beklager den manglende integration af 

kønsaspektet og ligestilling mellem 

kønnene i EU's politikker, som det fremgår 

af forslagene til FFR; understreger 

endvidere, at de klimarelaterede bevillinger 

efter Parisaftalen bør øges betydeligt i 

forhold til den nuværende FFR og forhøjes 

til 30 % så hurtigt som muligt og senest i 

2027; 

Ændringsforslag  3 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Forslag til beslutning 

Punkt 4 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

4. erklærer endvidere sin modstand 

mod enhver sænkning af niveauet af 

centrale EU-politikker såsom EU's 

samhørighedspolitik eller den fælles 

landbrugspolitik; er navnlig modstander af 

alle radikale nedskæringer, som kan have 

en negativ indvirkning på den egentlige 

substans af og mål for disse politikker, 

såsom de foreslåede nedskæringer for 

Samhørighedsfonden eller for Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne; opponerer i denne 

henseende mod forslaget om at reducere 

Den Europæiske Socialfond på trods af 

dens udvidede anvendelsesområde og 

integrationen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; 

4. erklærer endvidere sin modstand 

mod enhver sænkning af niveauet af 

centrale EU-politikker såsom EU's 

samhørighedspolitik eller den fælles 

landbrugspolitik; er navnlig modstander af 

alle radikale nedskæringer, som kan have 

en negativ indvirkning på den egentlige 

substans af og mål for disse politikker, 

såsom de foreslåede nedskæringer for 

Samhørighedsfonden eller for Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne; opponerer i denne 

henseende mod forslaget om at reducere 

Den Europæiske Socialfond Plus på trods 

af dens udvidede anvendelsesområde og 

integrationen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den 

Europæiske Fond for Bistand til de 

Socialt Dårligst Stillede, programmet for 

beskæftigelse og social innovation og 

sundhedsprogrammet; 

 

Ændringsforslag  4 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Forslag til beslutning 

Punkt 5 a (nyt) 
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Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 5a. understreger, at den foreslåede 

forbindelse mellem programmeringen af 

strukturfondene, deres politiske mål og 

det europæiske semester, navnlig de 

landespecifikke henstillinger, bør 

præciseres, og at der bør tage hensyn til 

den lokale og regionale dimension; 

opfordrer til, at der etableres effektive 

programmeringsmekanismer for EU's 

fonde, navnlig ESF+, som vil anvende 

principperne for og rettighederne i den 

europæiske søjle for sociale rettigheder i 

praksis, herunder ved at sikre ambitiøs 

finansiering samt den nødvendige synergi 

mellem EU-midlerne; 

 

Ændringsforslag  5 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Forslag til beslutning 

Punkt 14 vi  

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

14 vi. Fordobling af ressourcerne til 

bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed 

(under det nuværende 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativ) 

14 vi. Fordobling af ressourcerne til 

bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed 

under ESF+ (under det nuværende 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativ), samtidig 

med at ordningens effektivitet og 

merværdi sikres 

 

Ændringsforslag  6 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Forslag til beslutning 

Punkt 15 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 15a. insisterer på behovet for at 

intensivere bekæmpelsen af 

ungdomsarbejdsløshed; er imidlertid 

bekymret over, at integreringen af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i ESF+ 

risikerer at reducere medlemsstaternes 

engagement og omfanget af ressourcer, 
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der direkte er rettet mod unge; 

 

Ændringsforslag  7 

for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 16a. understreger behovet for at 

forbedre Unionens instrumenter, så de 

tager højde for tredjelandsstatsborgeres 

sociale integration og integration på 

arbejdsmarkedet; opfordrer med henblik 

herpå til, at der skabes bedre synergier 

mellem Unionens midler og tilstrækkelige 

ressourcer; understreger betydningen af 

at tackle de specifikke bymæssige og 

lokale udfordringer i forbindelse med 

migration, bl.a. ved at lette adgangen til 

finansiering for byer, lokale og regionale 

myndigheder, arbejdsmarkedets parter, 

socioøkonomiske aktører og 

civilsamfundsorganisationer, der udvikler 

og gennemfører projekter på dette 

område; 
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OPLYSNINGER OM VEDTAGELSE I RÅDGIVENDE UDVALG 

Dato for vedtagelse 9.10.2018    

 
 

 


