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ÄNDRINGSFÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor lägger fram följande ändringsförslag för 

budgetutskottet som ansvarigt utskott: 

Ändringsförslag  1 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Förslag till resolution 

Skäl Ea (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Ea. Det finns en koppling mellan 

programplaneringen för unionens fonder, 

den europeiska planeringsterminen och 

de relevanta landsspecifika 

rekommendationerna. Unionens medel är 

avsedda att uppnå de mål som anges i 

artikel 174 i EUF-fördraget i syfte att 

stärka unionens ekonomiska, sociala och 

territoriella sammanhållning och minska 

skillnaderna i utvecklingsnivå mellan 

olika regioner. 

Ändringsförslag  2 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet betonar också 

vikten av de övergripande principer som 

bör ligga till grund för den fleråriga 

budgetramen och alla därtill relaterade 

politikområden. Parlamentet bekräftar i 

detta sammanhang sin ståndpunkt att EU 

bör infria sitt löfte om att vara 

en föregångare i genomförandet av FN:s 

mål för hållbar utveckling, och beklagar 

avsaknaden av ett tydligt och synligt 

åtagande i denna riktning i de förslag som 

rör den fleråriga budgetramen. Parlamentet 

begär därför att målen för hållbar 

utveckling integreras i all EU-politik och i 

alla EU-initiativ i nästa fleråriga 

budgetram. Parlamentet betonar vidare att 

5. Europaparlamentet betonar också 

vikten av de övergripande principer som 

bör ligga till grund för den fleråriga 

budgetramen och alla därtill relaterade 

politikområden. Parlamentet bekräftar i 

detta sammanhang sin ståndpunkt att EU 

bör infria sitt löfte om att vara 

en föregångare i genomförandet av FN:s 

mål för hållbar utveckling, och beklagar 

avsaknaden av ett tydligt och synligt 

åtagande i denna riktning i de förslag som 

rör den fleråriga budgetramen. Parlamentet 

begär därför att målen för hållbar 

utveckling integreras i all EU-politik och i 

alla EU-initiativ i nästa fleråriga 

budgetram. Parlamentet betonar vidare 
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undanröjandet av diskriminering är av 

avgörande betydelse för att uppfylla EU:s 

åtaganden om ett inkluderande Europa, och 

beklagar bristen på jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering i EU:s politik, 

enligt vad som framgår i förslagen till den 

fleråriga budgetramen. Parlamentet 

understryker också sin ståndpunkt att de 

klimatrelaterade utgifterna i enlighet med 

Parisavtalet bör ökas avsevärt jämfört med 

den nuvarande fleråriga budgetramen, och 

så snart som möjligt men senast 2027 

uppgå till 30 %. 

vikten av att uppfylla målen för den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

för att skapa ett motståndskraftigt socialt 

Europa, och att undanröjandet av 

diskriminering är av avgörande betydelse 

för att uppfylla EU:s åtaganden om ett 

inkluderande Europa, och beklagar bristen 

på jämställdhet och 

jämställdhetsintegrering i EU:s politik, 

enligt vad som framgår i förslagen till den 

fleråriga budgetramen. Parlamentet 

understryker också sin ståndpunkt att de 

klimatrelaterade utgifterna i enlighet med 

Parisavtalet bör ökas avsevärt jämfört med 

den nuvarande fleråriga budgetramen, och 

så snart som möjligt men senast 2027 

uppgå till 30 %. 

Ändringsförslag  3 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Förslag till resolution 

Punkt 4 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

4. Europaparlamentet motsätter sig 

dessutom varje minskning av den centrala 

EU-politiken, t.ex. 

sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

Parlamentet motsätter sig särskilt alla 

radikala nedskärningar som kommer att 

inverka negativt på själva arten och målen 

för dessa politikområden, t.ex. de 

föreslagna nedskärningarna i anslagen till 

Sammanhållningsfonden eller till 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden, trots dess utvidgade 

tillämpningsområde och integreringen av 

sysselsättningsinitiativet för unga. 

4. Europaparlamentet motsätter sig 

dessutom varje minskning av den centrala 

EU-politiken, t.ex. 

sammanhållningspolitiken och den 

gemensamma jordbrukspolitiken. 

Parlamentet motsätter sig särskilt alla 

radikala nedskärningar som kommer att 

inverka negativt på själva arten och målen 

för dessa politikområden, t.ex. de 

föreslagna nedskärningarna i anslagen till 

Sammanhållningsfonden eller till 

Europeiska jordbruksfonden för 

landsbygdsutveckling. Parlamentet 

motsätter sig i detta sammanhang den 

föreslagna minskningen av Europeiska 

socialfonden+, trots dess utvidgade 

tillämpningsområde och integreringen av 

sysselsättningsinitiativet för unga, fonden 

för europeiskt bistånd till dem som har det 

sämst ställt, programmet för 

sysselsättning och social innovation samt 

folkhälsoprogrammet. 
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Ändringsförslag  4 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Förslag till resolution 

Punkt 5a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 5a. Europaparlamentet betonar att 

den föreslagna kopplingen mellan 

strukturfondernas programplanering, 

deras politiska mål och den europeiska 

planeringsterminen, i synnerhet de 

landsspecifika rekommendationerna, bör 

klargöras och hänsyn bör tas till den 

lokala och regionala dimensionen. 

Parlamentet efterlyser ett inrättande av 

effektiva programplaneringsmekanismer 

för EU:s fonder, särskilt ESF +, med vars 

hjälp principerna och rättigheterna i den 

europeiska pelaren för sociala rättigheter 

skulle verkställas i praktiken, inbegripet 

genom att säkerställa ambitiösa 

finansiella resurser, samt nödvändiga 

synergieffekter mellan unionens fonder. 

 

Ändringsförslag  5 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Förslag till resolution 

Punkt 14 – led vi  

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

vi. Fördubblade resurser för att hantera 

ungdomsarbetslösheten (inom ramen för 

det nuvarande 

ungdomssysselsättningsinitiativet). 

vi. Fördubblade resurser för att hantera 

ungdomsarbetslösheten inom ESF+ (inom 

ramen för det nuvarande 

ungdomssysselsättningsinitiativet), 

samtidigt som systemets effektivitet och 

mervärde säkras. 

 

Ändringsförslag  6 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Förslag till resolution 

Punkt 15a (ny) 
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Förslag till resolution Ändringsförslag 

 15a. Europaparlamentet understryker 

att kampen mot ungdomsarbetslösheten 

måste intensifieras. Parlamentet är dock 

oroat över att integreringen av 

sysselsättningsinitiativet för unga i ESF + 

skulle kunna minska medlemsstaternas 

åtaganden och de resurser som är direkt 

inriktade på ungdomar. 

 

Ändringsförslag  7 

för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 16a. Europaparlamentet betonar 

behovet av att förbättra unionens 

instrument till förmån för social 

inkludering och integration på 

arbetsmarknaden för 

tredjelandsmedborgare. Parlamentet 

efterlyser i detta syfte bättre synergier 

mellan unionens fonder samt tillräckliga 

resurser. Parlamentet betonar vikten av 

att ta itu med de särskilda 

migrationsrelaterade utmaningarna i 

städer och på lokal nivå, även genom att 

underlätta tillgången till finansiering för 

städer, lokala och regionala myndigheter, 

arbetsmarknadens parter, 

socioekonomiska aktörer och de 

organisationer i det civila samhället som 

utvecklar och genomför projekt på detta 

område. 
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