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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 stärkning av 
sysselsättningspolitiken som tar hänsyn till demografiska utmaningar och utmaningar 
som gäller automatisering, tillsammans med välriktade investeringsstrategier och en 
ansvarsfull finanspolitik fortsätter att vara en viktig förutsättning för hållbar tillväxt, 
som är den viktigaste faktorn för att skapa sysselsättning av god kvalitet och främja 
ökad social konvergens.

2. 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, men som fortfarande är långt 
ifrån att uppnås när det gäller målet att minska antalet personer som riskerar att drabbas 
av fattigdom eller social utestängning. Parlamentet betonar i detta sammanhang behovet 
av övergripande politiska reformer och integrerade strategier för att bekämpa ungdoms- 
och långtidsarbetslöshet och den ofta förbisedda frågan om äldre personers 
anställbarhet.

3. Europaparlamentet erkänner den avgörande roll som Europeiska socialfonden (ESF), 
ungdomsgarantin, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (EGF), 
programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI) och Fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt (FEAD) spelar. Parlamentet betonar att i detta 
avseende bör de åtgärder som genomförs på dessa områden alltid leda till strategiska 
åtgärder med tydligt fastställda mål, och att ändamålsenliga och effektiva utgifter är lika 
viktiga som de sammanlagda budgettaken.

4. Europaparlamentet noterar att den nuvarande ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, 
FEAD, EaSI och EU:s folkhälsoprogram från och med 2021 kommer att rationaliseras 
inom ramen för ESF +. Kommissionen uppmanas att lägga fram finansiell information 
på ett sätt som gör den jämförbar med resultatinformation. Parlamentet uttrycker oro 
över den betydande minskning (med 5 miljoner EUR) som rådet har föreslagit för 
programdelen Progress av EaSI. I detta avseende betonar parlamentet att alla 
lagstiftningsmässiga och budgetmässiga ändringar bör grundas på bevis, förståelse av 
deras effekter och vara förenliga med agendan för bättre lagstiftning, samt med 
relaterade rekommendationer från Europeiska revisionsrätten.

5. Europaparlamentet betonar att, när det gäller de pågående budgetbegränsningarna, det 
kommer att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 2020 års allmänna budget, 
inbegripet framtida kompetensstrategier och åtgärder för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och bättre anpassning till de demografiska förändringarna, särskilt 
genom förbättrad integration av potentiellt sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden.

6. 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 
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evidensbaserat beslutsfattande och särskild hänsyn till sociala, regionala och territoriella 
skillnader.

7. Europaparlamentet välkomnar utvecklingen på området för sysselsättning och sociala 
frågor under den 8:e valperioden, men betonar att de politiska initiativen behöver 
ändamålsenlig finansiering i rätt tid för att kunna tas i bruk.

8. Europaparlamentet betonar byråernas viktiga bidrag när det gäller behandlingen av ett 
stort antal sysselsättningsfrågor, sociala frågor och insamling av uppgifter. Deras 
uppgifter är under utveckling och därför måste de ges nödvändiga resurser för att 
fullgöra sina uppgifter. 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.

9. Europaparlamentet upprepar att pilotprojekt och förberedande åtgärder är mycket 
värdefulla verktyg för att inleda ny verksamhet och politik inom sysselsättning och 
social inkludering, och kan användas för insamling av uppgifter och bevis, i syfte att 
förbättra unionens framtida sysselsättningspolitik.

10. Europaparlamentet påminner om att det är ytterst viktigt för parlamentet att den 
informeras regelbundet av kommissionen om de olika stadierna i genomförandet av 
pilotprojekt och förberedande åtgärder, bland annat genom en ändamålsenlig 
utvärdering av resultaten och deras mervärde för EU-medborgarna.


