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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 forbedringer af beskæftigelsespolitikken, som 
afspejler demografiske og automatiseringsrelaterede udfordringer – ledsaget af målrettede 
investeringsstrategier og ansvarlige finanspolitikker – fortsat er en vigtig forudsætning for 
bæredygtig vækst, der er den centrale medvirkende faktor til beskæftigelse af høj kvalitet 
og fremme af opadgående social konvergens;

2. 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; understreger i denne forbindelse behovet for omfattende politiske reformer og 
integrerede tilgange, der bekæmper ungdoms- og langtidsarbejdsløshed og det ofte 
forbigåede spørgsmål om ældres beskæftigelsesegnethed;

3. erkender, at Den Europæiske Socialfond (ESF), ungdomsgarantien, 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; fremhæver i denne forbindelse, at de aktiviteter, 
der gennemføres på disse områder, 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;

4. anerkender den kommende rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD, EaSI og det europæiske sundhedsprogram inden 
for rammerne af ESF+ fra og med 2021; opfordrer Kommissionen til at fremlægge 
finansielle oplysninger på en måde, der gør dem sammenlignelige med oplysninger om 
performance; udtrykker bekymring over den betydelige reduktion (med 5 mio. EUR), som 
Rådet har foreslået for PROGRESS-delen under EaSI; understreger i denne forbindelse, at 
alle lovgivnings- og budgetmæssige revisioner bør være baseret på dokumentation, en 
forståelse af deres virkninger og være i overensstemmelse med dagsordenen for bedre 
regulering samt dertil knyttede anbefalinger fra Den Europæiske Revisionsret;

5. 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, herunder fremtidige kompetencepolitikker og -foranstaltninger til støtte for 
overgangen til arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de demografiske ændringer, navnlig 
gennem bedre integration af potentielt sårbare og dårligt stillede grupper på 
arbejdsmarkedet;

6. 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;
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7. glæder sig over den politiske udvikling inden for beskæftigelse og sociale anliggender i 
den 8. valgperiode, men understreger, at de politiske initiativer kræver passende og rettidig 
finansiering for at kunne blive operationelle;

8. 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 at de derfor skal have de nødvendige 
ressourcer til at opfylde dem; 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;

9. gentager, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er meget værdifulde værktøjer 
til at iværksætte nye aktiviteter og politikker inden for beskæftigelse og social inklusion og 
kan anvendes til indsamling af data og dokumentation med henblik på at forbedre 
fremtidige EU-beskæftigelsespolitikker;

10. minder om, 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.


