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FÖRSLAG 

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 

utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag: 

1. Europaparlamentet påminner om att tillväxt är den grundläggande förutsättningen för 

fler arbetstillfällen och ökat välstånd, och att det är nödvändigt att mer effektivt rikta in 

strukturfonderna på att främja tillväxt.  

2.  Europaparlamentet noterar den övergripande ökningen år efter år som föreslagits av 

kommissionen av anslagen till rubrik 1 – Smart tillväxt för alla (+ 2,5 % i 

åtagandebemyndiganden och + 18,3 % i betalningsbemyndiganden). Parlamentet 

noterar vidare den proportionellt högre ökningen av rubrik 1b – Ekonomisk, social och 

territoriell sammanhållning (+ 2,4 % i åtagandebemyndiganden och + 25,7 % i 

betalningsbemyndiganden). 

3. Europaparlamentet betonar att 2018 års budget måste spela en central roll när det gäller 

att öka unionens bidrag till tillväxt och sysselsättning. 

4. Europaparlamentet påminner om att ungdomsarbetslösheten fortfarande är mycket hög i 

unionen och att situationen för arbetslösa ungdomar, särskilt ungdomar som varken 

arbetar eller studerar (NEET: not in education, employment, or training), är särskilt 

oroande. Parlamentet understryker att för att ta itu med denna fråga är det av yttersta 

vikt att säkerställa en lämplig och punktlig finansiering av ungdomsgarantisystemen 

genom ungdomssysselsättningsinitiativet och genom Europeiska socialfonden. 

5.  Parlamentet påminner om vikten av att säkerställa en finansiering på minst 700 miljoner 

EUR för ungdomssysselsättningsinitiativet för perioden 2018–2020, vilket 

överenskommits inom ramen för halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen, som 

för 2018, 2019 och 2020 ska delas upp i tre lika stora delbetalningar på 233,33 miljoner 

EUR, vilket återspeglas i förslaget till budget för 2018. Parlamentet kräver också att 

tillräckligt med betalningsbemyndiganden anslås för att säkerställa ett korrekt 

genomförande av ungdomssysselsättningsinitiativet.  

6. Europaparlamentet understryker vikten av tillräcklig finansiering och god 

budgetförvaltning av de program inom den fleråriga budgetramen för 2014–2020 som 

syftar till att bekämpa arbetslöshet, fattigdom och social utestängning, till exempel 

ungdomssysselsättningsinitiativet, Europeiska fonden för justering för 

globaliseringseffekter (EGF), de olika delarna i programmet för sysselsättning och 

social innovation (EaSI) och fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst 

ställt (FEAD). Parlamentet välkomnar de ökningar som föreslagits för EGF (+2 % i 

åtagandebemyndiganden) och FEAD (+1,9 % i åtagandebemyndiganden). 

7. Europaparlamentet välkomnar den finansiering på 72,8 miljoner EUR som 

kommissionen föreslagit för den europeiska solidaritetskåren (anslagen ska föras in i 

reserven till dess att en grundläggande akt antagits av lagstiftaren), där 2,5 miljoner 

EUR under 2018 ska tillhandahållas via Progress-delen i EaSI-programmet.  


