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FORSLAG

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

1. minder om, at effektive og velovervejede social- og beskæftigelsespolitikker skal tage 
hensyn til socioøkonomiske, demografiske og automatiseringsrelaterede udfordringer 
samt de udfordringer, der følger af Unionens forpligtelse til dekarbonisering, og at disse 
politikker bør ledsages af målrettede investeringsstrategier og fortsat være en vigtig 
forudsætning for bæredygtig vækst, der er den centrale medvirkende faktor til 
beskæftigelse af høj kvalitet, færre uligheder og fremme af opadgående social 
konvergens og samhørighed;

2. glæder sig over den politiske udvikling inden for beskæftigelse og sociale anliggender i 
den ottende valgperiode, men understreger, at de politiske initiativer kræver passende, 
tilstrækkelig og rettidig finansiering for at kunne blive operationelle;

3. fremhæver, at 2020-budgettet bør bidrage til at nå Europa 2020-målene på det sociale 
og beskæftigelsesmæssige område, som synes at være inden for rækkevidde for så vidt 
angår målet for beskæftigelsesfrekvensen, men som stadig er langt fra at være nået for 
så vidt angår målet om at nedbringe antallet af personer, der trues af fattigdom eller 
social udstødelse, idet navnlig flere og flere arbejdstagere trues af fattigdom;

4. fremhæver også behovet for gradvist at tilpasse de strategiske retningslinjer for 
Unionens politikker og programmer til målene for bæredygtig udvikling og de sociale 
principper, der er beskrevet i den europæiske søjle for sociale rettigheder, som bør 
integreres fuldt ud i bestemmelserne for EU-finansieringsprogrammerne og det 
europæiske semester; 

5. understreger i denne forbindelse behovet for omfattende politiske reformer og 
integrerede tilgange, der styrker social inklusion og bekæmper ungdoms- og 
langtidsarbejdsløshed og det ofte forbigåede spørgsmål om ældres og personer med 
handicaps beskæftigelsesegnethed;

6. understreger på denne baggrund vigtigheden af tilstrækkelig finansiering til programmer 
og initiativer inden for den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2014-2020, der har til 
formål at fremme inklusiv vækst, bekæmpe arbejdsløshed, fattigdom og social 
udstødelse, mindske uligheder og fremme opadgående social konvergens, og navnlig 
dem, der er rettet mod de dårligst stillede i samfundet;

7. understreger behovet for, at disse programmer og initiativer får tilstrækkelig 
finansiering i 2020 og frem til ikrafttrædelsen af den næste FFR-
programmeringsperiode;

8. afviser derfor nedskæringer i budgetplanlægningen for budgetpost 04 01 01, 
04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 08 02 03 06 og 13 08 01;

9. minder desuden om, at der skal findes en passende balance mellem forpligtelses- og 
betalingsbevillinger, således at disse programmers og initiativers potentiale kan 
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udnyttes fuldt ud;

10. understreger, at arbejdstagernes deltagelse og inklusion i virksomheders anliggender har 
en meget positiv indvirkning på deres produktivitet, sundhed og trivsel, jobkvaliteten og 
lønniveauet; understreger desuden, at budgetposterne til støtte for den sociale dialog i 
Unionen er af største betydning, når det drejer sig om at styrke inddragelsen af 
arbejdsmarkedets parter, f.eks. i det europæiske semester og i gennemførelsen af den 
europæiske søjle for sociale rettigheder; opfordrer derfor til øgede bevillinger for så vidt 
angår forholdet mellem arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog;

11. understreger vigtigheden af budgetmæssig ansvarlighed og prioritering, når det handler 
om at skabe reel værdi for pengene for EU-borgerne, herunder et stærkere fokus på 
evidensbaseret politikudformning og særlig opmærksomhed på sociale, regionale og 
territoriale forskelle;

12. mener, at princippet om europæisk merværdi bør være hjørnestenen i alle fremtidige 
udgifter; understreger, at EU's finansiering derfor bør afspejle en performancebaseret 
offentlig budgetlægningsmodel, hvor hver budgetpost ledsages af målelige 
målsætninger og output; understreger i denne forbindelse betydningen af ansvarlighed 
og gennemsigtighed for organer, der modtager EU-midler;

13. erkender, at Den Europæiske Socialfond (ESF), ungdomsbeskæftigelsesinitiativet 
(UBI), Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF), det europæiske 
program for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og Den Europæiske Fond for 
Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) spiller en afgørende rolle, og gentager, at 
disse finansieringer bør skabe synergier for at bidrage til at mindske sociale forskelle og 
uligheder, således at det sikres, at ingen målgrupper lades i stikken i processen; advarer 
om, at enhver reduktion i budgettet for disse områder kunne gøre det vanskeligt for 
disse politikker at være virkningsfulde og nå deres mål;

14. understreger i denne sammenhæng, at der skal tages hensyn til forholdene i små 
medlemsstater og fjerntliggende regioner (herunder regionerne i den yderste periferi, jf. 
artikel 349 i TEUF); understreger navnlig, at adgangen til finansiering for de oversøiske 
lande og territorier (som har begrænsede administrative ressourcer og begrænset 
ekspertise på grund af deres særlige status og størrelse) skal forbedres; mener navnlig, 
at EGF skal afspejle forholdene på de små arbejdsmarkeder og små medlemsstaters 
markeder, navnlig med hensyn til ansøgninger, der involverer SMV'er, og når 
afskedigelserne har en alvorlig indvirkning på beskæftigelsesfrekvensen og på den 
lokale eller regionale økonomi;

15. fremhæver, at de aktiviteter, der gennemføres under disse fonde og programmer, altid 
bør munde ud i strategiske foranstaltninger med klart definerede målsætninger og mål, 
og at effektiv og produktiv udnyttelse af midlerne er lige så vigtig som de samlede 
budgetlofter; understreger i denne forbindelse betydningen af en ægte 
"resultatorienteret" kultur med sigte på at optimere anvendelsen af midler og analysere 
de årsager, der fører til programmer med lav performance, og på at presse på for at 
indføre foranstaltninger til forbedring;

16. anerkender i denne forbindelse bestræbelserne på at gøre procedurerne for anmodning 
om midler på 2020-budgettet mere gennemsigtige og tilgængelige;
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17. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at give mulighed for den nødvendige 
fleksibilitet i gennemførelsen af EU-programmerne for 2020, navnlig EGF, for at tage 
hensyn til konsekvenserne af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen for 
arbejdstagere og enheder, der er etableret i medlemsstaterne; glæder sig i denne 
forbindelse over Kommissionens forslag om at ændre anvendelsesområdet for det 
nuværende EGF-program for at muliggøre støtte til arbejdstagere, der er blevet 
afskediget som følge af forstyrrelser forårsaget af Det Forenede Kongeriges udtræden af 
Unionen;

18. anerkender den kommende sammenlægning, fra og med 2021, af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, EaSI og det europæiske sundhedsprogram 
inden for rammerne af ESF+; gentager sin holdning om at øge ESF+ til 
120 457 000 000 EUR i løbende priser under den flerårige finansielle ramme for 2021-
2027; opfordrer Kommissionen til at fremlægge finansielle oplysninger og 
budgetbevillinger på en måde, der gør ESF+-tallene og udgiftsområderne i disse 
programmer sammenlignelige med de nuværende rammer; afviser den betydelige 
reduktion (med 5 mio. EUR), som Rådet har foreslået for PROGRESS-delen under 
EaSI for 2020, og anbefaler, at dets budget mindst svarer til det, som Kommissionen har 
foreslået; understreger i denne forbindelse, at alle lovgivnings- og budgetmæssige 
revisioner bør være baseret på dokumentation og på en forståelse af deres virkninger, 
bør være i overensstemmelse med dagsordenen for bedre regulering, bør kræve 
kvantificerbar og sammenlignelig evaluering af resultater frem for simple målinger af 
output og bør være baseret på alle dertil knyttede anbefalinger fra Den Europæiske 
Revisionsret;

19. understreger, at det i forbindelse med de vedvarende budgetmæssige begrænsninger vil 
være af afgørende betydning, at der gøres bedst mulig brug af det almindelige budget 
for 2020, navnlig når det drejer sig om politikker, der kan støtte bæredygtig økonomisk 
vækst og skabelse af kvalitetsjob, såsom fremtidige kompetencepolitikker, 
erhvervsuddannelse, opkvalificerings- og omskolingspolitikker og foranstaltninger til 
støtte for velfungerende arbejdsmarkeder og bedre tilpasning til de demografiske 
ændringer, navnlig gennem bedre integration af sårbare og dårligt stillede grupper, 
f.eks. ældre og personer med handicap, på arbejdsmarkedet og gennem gennemførelse 
af foranstaltninger til integration og fattigdomsbekæmpelse; bemærker, at Udvalget om 
Beskæftigelse og Sociale Anliggender har foreslået flere pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger rettet mod de socialt udstødte samfund;

20. opfordrer kraftigt til alle investeringer i indførelse af ny teknologi i alle sektorer af 
økonomien og industriproduktionen med særligt fokus på specifikke programmer, der 
tager sigte på at fremskynde en rettidig omstilling af arbejdsstyrken og begrænse de 
potentielt skadelige bivirkninger ved en sådan overgang såsom strukturel arbejdsløshed, 
voksende indkomstulighed eller regionale og territoriale forskelle; bemærker i denne 
forbindelse den rolle, som EU-instrumenter spiller med hensyn til at støtte 
virksomheder og arbejdstagere i overgangen til en digital og grønnere økonomi;

21. gentager vigtigheden af erhvervsuddannelse i digitaliseringens tidsalder; opfordrer 
Kommissionen til at undersøge yderligere muligheder for at støtte 
erhvervsuddannelsesprogrammer, navnlig inden for softwareudvikling og 
informationsteknologi;
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22. fremhæver, at manglen på fremtidige muligheder for unge, på trods af den positive 
tendens i retning af et fald i ungdomsarbejdsløsheden i Unionen, er en reel social 
nødsituation i visse dele af Unionen – med betydelige forskelle mellem 
medlemsstaterne og regionerne – og at unge stadig er udsat for en højere risiko for 
fattigdom og social og økonomisk udstødelse; understreger, at dette kræver innovative 
og målrettede løsninger, som hurtigt kan gennemføres med henblik på at opnå konkrete 
forbedringer på kort sigt; forventer derfor, at Kommissionen og medlemsstaterne 
prioriterer bekæmpelsen af ungdomsarbejdsløshed, hvilket bør afspejles i 2020-
budgettet;

23. gentager derfor vigtigheden af de midler og andre instrumenter, der fremmer 
foranstaltninger, som håndterer ulighed og unges beskæftigelsesegnethed, nemlig 
ungdomsgarantien, ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, ESF og Erasmus+;

24. understreger navnlig ungdomsbeskæftigelsesinitiativets rolle i bekæmpelsen af 
ungdomsarbejdsløshed og noterer sig Kommissionens forslag om at øge bevillingerne 
til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 2020 med 116 mio. EUR; mener dog, at et sådant 
tal er utilstrækkeligt; opfordrer derfor til, at forpligtelsesbevillingerne til 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet forhøjes med 600 mio. EUR;

25. glæder sig også over det tilsagn, som den indstillede formand for Kommissionen, 
Ursula von der Leyen, har givet i sine politiske retningslinjer om at styrke 
ungdomsgarantien ved at gøre den til et permanent instrument med et øget budget og 
regelmæssig rapportering;

26. beklager dybt, at mere end en fjerdedel af alle børn i Unionen er truet af fattigdom eller 
social udstødelse;

27. afventer offentliggørelsen af gennemførlighedsundersøgelsen om børnegarantien, som 
bør være grundlaget for gennemførelsen af yderligere aktiviteter, men opfordrer 
Kommissionen til fuldt ud at tage hensyn til forslagene om gennemførelse af de 
forberedende foranstaltninger vedrørende børnegarantien, som blev vedtaget i de årlige 
budgetter for 2017, 2018 og 2019, og som har et finansieringsniveau, der gør det muligt 
at gennemføre en passende forsøgsfase for børnegarantien i den næste 
programmeringsperiode 2021-2027;

28. glæder sig i denne forbindelse over, at den indstillede formand for Kommissionen, 
Ursula von der Leyen, i sine politiske retningslinjer har forpligtet sig til at oprette en 
europæisk børnegaranti for at hjælpe med at sikre, at alle børn i Unionen, der er truet af 
fattigdom eller social udstødelse, har adgang til de mest grundlæggende rettigheder som 
sundhedspleje og uddannelse;

29. understreger behovet for at fremme social inklusion af sårbare børn og navnlig for at 
rette op på situationen for romabørn, navnlig ved at fremme deres adgang til skoler; 
bemærker, at et pilotprojekt ville være et hensigtsmæssigt redskab til at behandle dette 
spørgsmål;

30. fremhæver det vigtige bidrag, som agenturerne yder i forbindelse med håndteringen af 
en lang række beskæftigelsesmæssige og sociale spørgsmål samt dataindsamling; 
understreger, at deres opgaver er under udvikling og hele tiden vokser, og at de derfor 
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skal have de nødvendige ressourcer til at udføre deres opgaver og frembringe de bedst 
mulige resultater til støtte for Unionens lovgivningsmæssige og politiske mål; opfordrer 
derfor til, at der foretages en grundig vurdering af de nye opgaver, der pålægges 
agenturerne, og af deres samlede performance med henblik på at sikre udelukkende 
passende og effektive budgetbevillinger;

31. bemærker oprettelsen af Den Europæiske Arbejdstilsynsmyndighed, som forventes at 
påbegynde sit arbejde i løbet af 2019; fremhæver, at det er nødvendigt at sikre, at der 
afsættes tilstrækkelige finansielle midler til dens oprettelse; insisterer på, at denne 
finansiering ikke kan findes ved at omfordele bevillinger fra de andre agenturer for 
beskæftigelse og sociale anliggender og budgetposter, og at Den Europæiske 
Arbejdstilsynsmyndighed, som er et nyt organ, kræver nye ressourcer for at kunne 
fungere gnidningsløst; understreger navnlig, at oprettelsen af Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed ikke bør føre til en reduktion af ressourcer og kapaciteter 
for Eures, som spiller en central rolle med hensyn til at lette EU-borgernes mobilitet og 
tilbyder tjenester og partnerskaber for jobsøgende og arbejdsgivere, offentlige 
arbejdsformidlinger, arbejdsmarkedets parter og de lokale myndigheder; fremhæver 
derfor behovet for at opretholde klare og separate budgetposter for både Den 
Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed og Eures;

32. gentager, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, hvis de er omhyggeligt 
planlagt, er meget værdifulde værktøjer til at iværksætte nye aktiviteter og politikker 
inden for beskæftigelse, navnlig med hensyn til fremme af ungdomsbeskæftigelse, og 
social inklusion og kan anvendes til indsamling af data og dokumentation med henblik 
på at forbedre fremtidige EU-beskæftigelsespolitikker; bemærker, at flere idéer fra 
Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender tidligere er blevet gennemført med 
succes som pilotprojekter eller forberedende foranstaltninger; opfordrer 
budgetmyndigheden til i budgettet for 2020 at medtage de otte pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger, som udvalget har foreslået, og som vedrører social 
inklusion af særligt sårbare grupper (romaer, navnlig romabørn, dårligt stillede unge, 
lavindkomsthusstande, ældre mennesker), ungdomsarbejdsløshed, sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen og minimumsløn; opfordrer til fuld udnyttelse af de margener, der 
findes under hvert udgiftsområde;

33. bemærker, at det er af afgørende betydning, at Parlamentet løbende holdes orienteret af 
Kommissionen om de forskellige faser af gennemførelsen af pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger, herunder en egentlig evaluering af resultaterne og deres 
merværdi for EU-borgerne; understreger betydningen af en gennemsigtig tilgang fra 
Kommissionens side i forbindelse med vurderingen af pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger.
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