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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 vækst er nøglen til flere job og øget velstand, og at det er nødvendigt at 

målrette strukturfondene mere effektivt mod at fremme vækst;  

2.  bemærker den generelle årlige forhøjelse af bevillingerne, som Kommissionen har 

foreslået under udgiftsområde 1 — Intelligent og inklusiv vækst (+ 2,5 % i 

forpligtelsesbevillinger og + 18,3 % i betalingsbevillinger); bemærker endvidere de 

forholdsvis større stigninger i udgiftsområde 1b — Økonomisk, social og territorial 

samhørighed (+ 2,4 % i forpligtelsesbevillinger og + 25,7 % i betalingsbevillinger); 

3. fremhæver, at budgettet for 2018 skal spille en vigtig rolle med hensyn til at øge Unionens 

bidrag til vækst og arbejdspladser; 

4. minder om, at ungdomsarbejdsløsheden i Unionen fortsat er meget høj, og at situationen 

for arbejdsløse unge, navnlig unge, som hverken er under uddannelse eller i beskæftigelse 

(NEET’er), er særligt bekymrende; understreger, at det for at løse dette problem er af stor 

betydning at sikre korrekt og rettidig finansiering af ungdomsgarantiordningerne gennem 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet og Den Europæiske Socialfond; 

5.  minder om betydningen af at sikre finansiering på mindst 700 millioner EUR til 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet for perioden 2018-2020 som aftalt under 

midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme, som skal fordeles mellem 2018, 

2019 og 2020 i 3 lige store rater på 233,33 millioner EUR, som det afspejles i 

budgetforslaget for 2018; opfordrer også til, at der afsættes tilstrækkelige 

betalingsbevillinger til at sikre korrekt gennemførelse af 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;  

6. understreger vigtigheden af tilstrækkelig finansiering og god budgetforvaltning af de 

programmer i den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, som har til formål at 

bekæmpe arbejdsløshed, fattigdom og social udstødelse, såsom 

ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den Europæiske Fond for Tilpasning til 

Globaliseringen (EGF), de forskellige akser i programmet for beskæftigelse og social 

innovation (EaSI) og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede; 

glæder sig over de foreslåede stigninger for EGF (+ 2 % i forpligtelsesbevillinger) og 

FEAD (+ 1,9 % i forpligtelsesbevillinger); 

7. glæder sig over de 72,8 millioner EUR, som Kommissionen har foreslået til finansiering 

af det europæiske solidaritetskorps (bevillingerne skal opføres under reserven, indtil 

basisretsakten er vedtaget af lovgiver), i 2018 stilles 2,5 millioner EUR til rådighed via 

Progress-aksen under EaSI-programmet;  


