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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

1. Europaparlamentet erinrar om att en effektivt och noggrant övervägd social- och 
sysselsättningspolitik måste ta hänsyn till socioekonomiska och demografiska 
utmaningar och utmaningar som gäller automatisering liksom till de utmaningar som 
hänger samman med unionens åtagande att fasa ut fossila bränslen, att denna politik 
måste åtföljas av välriktade investeringsstrategier och även i fortsättningen vara en 
viktig förutsättning för hållbar tillväxt, som är den viktigaste faktorn för att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska ojämlikheterna och främja uppåtriktad social 
konvergens och sammanhållning.

2. Europaparlamentet välkomnar utvecklingen på området för sysselsättning och sociala 
frågor under den åttonde valperioden, men betonar att de politiska initiativen behöver 
ändamålsenlig finansiering i rätt tid för att kunna tas i bruk.

3. Europaparlamentet framhäver att 2020 års budget bör bidra till att uppnå Europa 
2020-målen på det sociala området och sysselsättningsområdet, vilket verkar vara inom 
räckhåll när det gäller sysselsättningsmålet, medan det fortfarande är långt ifrån att 
uppnås när det gäller målet att minska antalet personer som riskerar att drabbas av 
fattigdom eller social utestängning, framför eftersom allt fler yrkesarbetande riskerar att 
drabbas av fattigdom.

4. Europaparlamentet betonar även behovet av att stegvis anpassa den strategiska 
inriktningen på unionens politik och program till målen för hållbar utveckling och de 
sociala principer som beskrivs i den europeiska pelaren för sociala rättigheter, som bör 
integreras fullt ut i bestämmelserna för unionens finansieringsprogram och den 
europeiska planeringsterminen. 

5. Europaparlamentet betonar i detta sammanhang behovet av övergripande politiska 
reformer och integrerade strategier för att stärka social inkludering och bekämpa 
ungdoms- och långtidsarbetslöshet, och den ofta förbisedda frågan om anställbarheten 
för äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

6. Europaparlamentet understryker mot denna bakgrund vikten av tillräcklig finansiering 
för de program och initiativ inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 
som syftar till att främja tillväxt för alla, bekämpa arbetslöshet, fattigdom och social 
utestängning, minska ojämlikheterna och främja uppåtriktad social konvergens, och i 
synnerhet de som riktar sig mot samhällets mest missgynnade personer.

7. Europaparlamentet betonar hur viktigt det är att dessa program och initiativ får 
tillräcklig finansiering under 2020 och fram till dess att nästa programplaneringsfas för 
den fleråriga budgetramen träder i kraft.

8. Europaparlamentet avvisar därför alla nedskärningar i budgetplaneringen för 
budgetposterna 04 01 01, 04 01 02 01, 04 01 03, 04 03 02 01, 04 03 12, 04 03 13, 
08 02 03 06 och 13 08 01.
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9. Europaparlamentet påminner även om att en lämplig balans mellan åtagande- och 
betalningsbemyndiganden måste hittas så att dessa program och initiativ kan nå sin fulla 
potential.

10. Europaparlamentet betonar att arbetstagarnas deltagande och inkludering i 
företagsfrågor har en mycket positiv inverkan på deras produktivitet, hälsa och 
välbefinnande, kvaliteten i arbetet och lönenivån. Parlamentet betonar vidare att de 
budgetposter som stöder den sociala dialogen i unionen är av största vikt när det gäller 
att stärka arbetsmarknadsparternas deltagande, till exempel i den europeiska 
planeringsterminen och i genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter. Parlamentet efterlyser därför ökade anslag till området för 
arbetsmarknadsrelationer och den sociala dialogen.

11. Europaparlamentet betonar vikten av budgetansvar och budgetprioritering när det gäller 
att ge verklig valuta för pengarna till EU-medborgarna, bland annat ett starkare fokus på 
evidensbaserat beslutsfattande och särskild hänsyn till sociala, regionala och territoriella 
skillnader.

12. Europaparlamentet anser att principen om europeiskt mervärde bör utgöra grundvalen 
för alla framtida utgifter. Parlamentet betonar att unionens finansiering därför bör 
spegla en resultatbaserad budgetmodell, där varje budgetpost åtföljs av mätbara mål och 
resultat. Parlamentet understryker i detta avseende vikten av ansvar och öppenhet för de 
organ som erhåller finansiering från unionen.

13. Europaparlamentet uppmärksammar den avgörande roll som Europeiska socialfonden 
(ESF), ungdomssysselsättningsinitiativet, Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) och 
fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (Fead) spelar, och 
upprepar att dessa medel bör skapa synergieffekter som kan bidra till att minska de 
sociala skillnaderna och ojämlikheterna för att säkerställa att ingen målgrupp hamnar på 
efterkälken i processen. Parlamentet varnar för att eventuella minskningar av budgeten 
för dessa områden skulle skapa problem som motverkar dessa insatsers effektivitet och 
uppnåendet av deras mål.

14. Europaparlamentet betonar i detta avseende att verkligheten för små medlemsstater och 
avlägsna regioner, inklusive de yttersta randområdena enligt artikel 349 i EUF-
fördraget, måste beaktas. Parlamentet betonar särskilt att tillgången till medel för de 
utomeuropeiska länderna och territorierna (som har begränsade administrativa resurser 
och expertis på grund av sin särskilda status och storlek) måste förbättras. Parlamentet 
anser särskilt att Europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter 
(globaliseringsfonden) måste spegla verkligheten på små arbetsmarknader och små 
medlemsstaters marknader, framför allt när det gäller ansökningar som omfattar små 
och medelstora företag, och när uppsägningarna har stor inverkan på arbetslösheten och 
den lokala eller regionala ekonomin.

15. Europaparlamentet betonar att den verksamhet som genomförs med stöd av dessa medel 
och program alltid bör leda till strategiska åtgärder med tydligt fastställda mål, och att 
en ändamålsenlig och effektiv finansiering är lika viktig som de sammanlagda 
budgettaken. Parlamentet understryker i detta avseende betydelsen av en verklig 
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resultatkultur som syftar till att optimera utnyttjandet av medlen, analysera orsakerna till 
lågpresterande program och verka för förbättringsåtgärder.

16. Europaparlamentet är i detta avseende medvetet om strävan efter mer transparenta och 
tillgängliga förfaranden för att ta medel i anspråk från 2020 års budget.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att tillåta den 
flexibilitet som är nödvändig i samband med genomförandet av unionens program för 
2020, i synnerhet globaliseringsfonden, för att mildra den inverkan som Förenade 
kungarikets utträde ur unionen kommer att ha på arbetstagare och företag som är 
etablerade i medlemsstaterna. Parlamentet välkomnar i detta avseende kommissionens 
förslag om att ändra tillämpningsområdet för globaliseringsfondens nuvarande program 
för att göra det möjligt att stödja arbetstagare som har blivit uppsagda till följd av de 
störningar som orsakats av Förenade kungarikets utträde ur unionen.

18. Europaparlamentet noterar den kommande sammanslagningen från och med 2021 av 
den nuvarande ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, Fead, EaSI och EU:s 
folkhälsoprogram inom tillämpningsområdet för ESF+. Parlamentet framhåller på nytt 
sin ståndpunkt om att öka ESF+ till 120 457 000 000 EUR i löpande priser inom ramen 
för den fleråriga budgetramen för 2021–2027. Parlamentet uppmanar kommissionen att 
presentera finansiell information och budgetanslag på ett sätt som gör beloppen för 
ESF+ och underrubrikerna i dessa program jämförbara med de nuvarande anslagen. 
Parlamentet avvisar den betydande minskning (med 5 miljoner EUR) som rådet har 
föreslagit för programdelen Progress av EaSI för 2020, och rekommenderar att 
budgetanslaget ska vara minst lika stort som i kommissionens förslag. I detta avseende 
betonar parlamentet att alla lagstiftningsmässiga och budgetmässiga ändringar bör vara 
evidensbaserade och bygga på förståelse av deras effekter, vara förenliga med agendan 
för bättre lagstiftning, innebära krav på en utvärdering av kvantifierbara och jämförbara 
resultat snarare än enkla utfallsmätningar och baseras på alla relaterade 
rekommendationer från Europeiska revisionsrätten.

19. Europaparlamentet betonar att det mot bakgrund av de pågående budgetbegränsningarna 
kommer att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 2020 års allmänna budget, 
i synnerhet när det gäller politik som kan främja hållbar ekonomisk tillväxt och skapa 
sysselsättning av kvalitet, såsom framtida kompetensstrategier, strategier för 
yrkesutbildning, kompetenshöjning och omskolning samt åtgärder för att stödja 
välfungerande arbetsmarknader och bättre anpassning till de demografiska 
förändringarna, särskilt genom förbättrad integration av sårbara och missgynnade 
grupper på arbetsmarknaden, såsom äldre personer och personer med 
funktionsnedsättning, och genom integrationsåtgärder och åtgärder för att minska 
fattigdomen. Parlamentet konstaterar att utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
har föreslagit flera pilotprojekt och förberedande åtgärder inriktade på socialt utestängda 
samhällsgrupper.

20. Europaparlamentet stöder med kraft alla typer av investeringar i ny teknik inom alla 
sektorer av ekonomin och den industriella produktionen, med särskild tonvikt på 
särskilda program för att påskynda omställningen av arbetskraften inom tidsramarna 
och begränsa de potentiellt skadliga biverkningarna av sådana omställningar, såsom 
strukturell arbetslöshet, växande inkomstklyftor eller regionala och territoriella 
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skillnader. Parlamentet noterar i detta avseende den roll som unionens instrument spelar 
när det gäller att stödja företag och arbetstagare i deras övergång till en digital och 
grönare ekonomi.

21. Europaparlamentet upprepar yrkesutbildningens betydelse i digitaliseringens tidevarv. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att utforska ytterligare sätt att stödja 
yrkesutbildningsprogram, framför allt inom områdena programvaruutveckling och 
informationsteknik.

22. Europaparlamentet betonar att trots den positiva utvecklingen mot en minskning av 
ungdomsarbetslösheten i unionen utgör bristen på framtida möjligheter för unga 
människor en verklig social nödsituation i vissa delar av unionen – med betydande 
skillnader mellan medlemsstater och regioner – och att ungdomar fortfarande löper 
större risk att drabbas av fattigdom och social och ekonomisk utestängning. Parlamentet 
betonar att detta kräver innovativa och fokuserade lösningar som snabbt kan 
genomföras för att åstadkomma konkreta förbättringar på kort sikt. Parlamentet 
förväntar sig därför att kommissionen och medlemsstaterna prioriterar kampen mot 
ungdomsarbetslösheten, vilket bör återspeglas i budgeten för 2020.

23. Europaparlamentet upprepar därför vikten av de fonder och andra instrument som 
främjar åtgärder som hanterar ojämlikhet och anställbarhet för unga människor, dvs. 
ungdomsgarantin, ungdomssysselsättningsinitiativet, ESF och Erasmus+.

24. Europaparlamentet betonar särskilt ungdomssysselsättningsinitiativets roll när det gäller 
att bekämpa ungdomsarbetslösheten, och noterar kommissionens förslag om att öka 
anslagen till ungdomssysselsättningsinitiativet under 2020 med 116 miljoner EUR. 
Parlamentet anser dock att detta belopp är otillräckligt. Parlamentet efterlyser därför en 
ökning av betalningsbemyndigandena för ungdomssysselsättningsinitiativet med 
600 miljoner EUR.

25. Europaparlamentet välkomnar det åtagande som kommissionens nominerade 
ordförande, Ursula von der Leyen, gjort i sina politiska riktlinjer om att stärka 
ungdomsgarantin genom att omvandla den till ett permanent instrument med ökad 
budget och regelbunden rapportering.

26. Europaparlamentet beklagar att mer än en fjärdedel av alla barn i EU löper risk att 
drabbas av fattigdom eller social utestängning.

27. Europaparlamentet väntar på att man ska offentliggöra genomförbarhetsstudien om 
barngarantin, som bör utgöra en grund för genomförandet av ytterligare verksamhet, 
men uppmanar samtidigt kommissionen att ta full hänsyn till de förslag om 
genomförande av de förberedande åtgärderna för barngarantin som antogs i de årliga 
budgetarna för 2017, 2018 och 2019, och som har en finansieringsnivå som kommer att 
göra det möjligt att genomföra en experimentell fas av barngarantin på rätt sätt under 
nästa programplaneringsperiod, dvs. 2021–2027.

28. Europaparlamentet välkomnar i detta avseende det åtagande som kommissionens 
nominerade ordförande, Ursula von der Leyen, gjort i sina politiska riktlinjer om att 
inrätta den europeiska barngarantin för att bidra till att säkerställa att alla barn i unionen 
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som riskerar att drabbas av fattigdom eller social utestängning har tillgång till de allra 
mest grundläggande rättigheterna, till exempel hälso- och sjukvård och utbildning.

29. Europaparlamentet betonar behovet av att främja social inkludering av utsatta barn och 
särskilt att åtgärda situationen för romska barn, i synnerhet genom att främja deras 
tillgång till skolor. Parlamentet noterar att ett pilotprojekt skulle vara ett lämpligt 
verktyg för att ta itu med denna fråga.

30. Europaparlamentet betonar byråernas viktiga bidrag när det gäller behandlingen av ett 
stort antal sysselsättningsfrågor, sociala frågor och insamling av uppgifter. Parlamentet 
framhåller att deras uppgifter är under utveckling och växer konstant och att de därför 
måste ges nödvändiga resurser för att fullgöra sina uppgifter och säkerställa bästa 
möjliga resultat till stöd för unionens lagstiftningsmål och politiska mål. Parlamentet 
efterlyser därför en grundlig utvärdering av de nya uppgifter som tilldelas byråerna och 
av deras övergripande resultat, för att säkerställa lämpliga och effektiva budgetanslag.

31. Europaparlamentet noterar inrättandet av Europeiska arbetsmyndigheten, som förväntas 
inleda sin verksamhet 2019. Parlamentet understryker behovet av att säkerställa att 
tillräckliga finansiella medel avsätts för dess inrättande. Parlamentet insisterar på att 
denna finansiering inte kan uppnås genom omfördelning av anslag från andra organ för 
sysselsättning och sociala frågor och budgetposter, och att Europeiska 
arbetsmyndigheten, eftersom det handlar om ett nytt organ, behöver nya resurser för att 
kunna fungera smidigt. Parlamentet betonar särskilt att inrättandet av Europeiska 
arbetsmyndigheten inte bör leda till minskade resurser och kapaciteter för Eures, som 
har en central uppgift när det gäller att främja EU-medborgarnas rörlighet på 
arbetsmarknaden och erbjuder tjänster och partnerskap för arbetssökande och 
arbetsgivare, offentliga arbetsförmedlingar, arbetsmarknadens parter och lokala 
myndigheter. Parlamentet framhäver därför behovet av att ha tydliga och separata 
budgetposter för såväl Europeiska arbetsmyndigheten som Eures.

32. Europaparlamentet upprepar att välplanerade pilotprojekt och förberedande åtgärder är 
mycket värdefulla verktyg för att inleda nya verksamheter och ny politik på 
sysselsättningsområdet, i synnerhet när det gäller att förbättra ungdomssysselsättning 
och social inkludering, och kan användas för insamling av uppgifter och faktaunderlag, 
i syfte att förbättra unionens framtida sysselsättningspolitik. Parlamentet noterar att flera 
idéer från utskottet för sysselsättning och sociala frågor tidigare har genomförts 
framgångsrikt som pilotprojekt och förberedande åtgärder. Parlamentet uppmanar 
budgetmyndigheten att i budgeten för 2020 ta med de åtta pilotprojekt och förberedande 
åtgärder som föreslagits av utskottet, och som rör social integration av särskilt utsatta 
grupper (romer, särskilt romska barn, missgynnade ungdomar, låginkomsthushåll och 
äldre personer), ungdomsarbetslöshet, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen samt 
minimilön. Parlamentet uppmuntrar till ett fullständigt utnyttjande av de tillgängliga 
marginalerna under varje rubrik.

33. Europaparlamentet konstaterar att det är ytterst viktigt att parlamentet regelbundet 
informeras av kommissionen om genomförandet av pilotprojektens och de förberedande 
åtgärdernas olika etapper, bland annat genom en ändamålsenlig utvärdering av 
resultaten och deras mervärde för unionens medborgare. Parlamentet framhåller 
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betydelsen av att kommissionen använder sig av en transparent metod när den bedömer 
pilotprojekt och förberedande åtgärder.
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