
AD\1018838DA.doc PE527.870v02-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

2014/2005(INI)

13.2.2014

UDTALELSE

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Budgetudvalget

angående forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for 2014-2020:
erfaringer og vejen frem
2014/2005 (INI))

Ordfører for udtalelse: Pervenche Berès



PE527.870v02-00 2/6 AD\1018838DA.doc

DA

PA_NonLeg



AD\1018838DA.doc 3/6 PE527.870v02-00

DA

FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er det 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, som det 
vedtager:

1. beklager Parlamentets strategi om at forhandle om lovgivningsforslag uden henvisning til 
tallene i den flerårige finansielle ramme (FFR); mener imidlertid, at Parlamentet bør 
vurdere resultaterne af denne strategi;

2. beklager, at tallene fra 2011 i faste priser, som blev foreslået af Kommissionen som 
grundlag for forhandlingerne, ikke fuldt ud tager højde for de faktiske behov i 
medlemsstaterne, særlig på baggrund af beskæftigelsessituationen og forringelsen af 
forholdene på arbejdsmarkedet ; understreger, at manglende oplysninger, og navnlig 
manglende statistiske oplysninger, kan få negative konsekvenser for udformningen af 
politikker og bidrage til en mulig negativ holdning til EU's budget;

3. beklager, at dele af lovforslagene er blevet diskuteret og besluttet af Det Europæiske Råd 
og ikke forhandlet og aftalt mellem det relevante fagråd og det korresponderende udvalg; 
understreger, at Rådet har set bort fra Parlamentet som medlovgiver, særligt i forbindelse 
med ungdomsbeskæftigelsesinitiativet; minder Det Europæiske Råd om, at det i henhold 
til traktatens bestemmelser ikke har nogen lovgivningsmæssige beføjelser; advarer således 
begge medlovgivere mod enhver forskydning af lovgivningsmæssige beføjelser til Det 
Europæiske Råd i fremtiden;

4. påpeger, at Det Europæiske Råds konklusioner bør betragtes som 
forhandlingsinstruktioner for Rådet; beklager dybt, at dette problem prægede 
forhandlingerne om EU's flerårige programmer, navnlig i forbindelse med Den 
Europæiske Socialfond (ESF) og Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
(EGF); 

5. beklager, at eventuelle aftaler mellem medlovgiverne om at forøge omfanget af de 
foreslåede finansieringsprogrammer ikke kunne modsvares af en tilsvarende forhøjelse af 
bevillingerne, og at nedskæringer ikke kunne forhindres; beklager i særdeleshed, at der er 
blevet skåret i bevillingerne til Socialfonden lige siden fondens oprettelse på trods af, at 
fondens ansvarsområde er blevet udvidet i tidens løb; beklager, at den foreslåede 
beløbsramme til Socialfonden på 25 % af de samlede samhørighedsbevillinger ikke kunne 
fastholdes under forhandlingerne om perioden 2014-2020; beklager desuden, at 
Globaliseringsfondens årlige udgiftsloft er blevet reduceret uforholdsmæssigt i forhold til 
andre finansielle instrumenter; beklager anvendelsen af artikel 20 i Europa-Parlamentets 
forretningsorden på samtlige sager i forbindelse med den flerårige finansielle ramme, da 
dette begrænsede medlemmernes demokratiske ret til at udtrykke sig om f.eks. 
minimumsandelen af beløbsrammen for Socialfonden;

6. fremhæver, at et af målene med de ændringer, som Lissabontraktaten medførte, var at 
gøre arbejdet med at fastlægge Unionens finansielle ramme mere demokratisk, og 
beklager, at muligheden for at handle i traktatens ånd i denne sammenhæng, og i forhold 
til lovgivningsforslagene for perioden 2014-2020, ikke blev udnyttet i tilstrækkelig grad;
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7. beklager, at forhandlingerne om Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
og Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede på trods af det 
åbenlyse tidspres, der opstod som følge af den gældende flerårige finansielle rammes 
udløb og valget til Europa-Parlamentet, blev væsentlig forsinkede af årsager, der ikke 
vedrørte deres indhold, hvilket betød en urimeligt stram tidsplan for at nå frem til rettidige 
aftaler; beklager, at Kommissionens forslag om Den Europæiske Fond for Bistand til de 
Socialt Dårligst Stillede (FEAD) blev fremsat for sent i forhold til tidsplanen; 

8. bemærker, at ændringerne i forhandlingspositionerne ikke altid blev formidlet rettidigt til 
de relevante aktører i Parlamentet, hvilket til tider påvirkede konsekvensen i Parlamentets 
tilgang;

9. påpeger på baggrund af erfaringerne med det europæiske program for beskæftigelse og 
social innovation det problematiske ved at forhandle særskilt om horisontale elementer, 
der er fælles for forskellige flerårige programmer på forskellige politikområder, og som 
følge heraf fører til forskelligartede resultater, hvilket besværliggør en samlet tilgang, og 
således svækker Parlamentets forhandlingsposition yderligere; mener, at en mere 
systematisk tilgang ville have ført til bedre resultater;

10. understreger det problematiske i, at forhandlingerne om lovforslag navnlig om 
Socialfonden, var afhængige af fremskridt i de overordnede forhandlinger om den 
flerårige finansielle ramme;

11. beklager, at Rådet på trods af traktatens bestemmelser besluttede kun at forhandle om 
lovgivningsforslagne på grundlag af en delvis generel tilgang eller en generel tilgang uden 
mandat i de ændringsforslag, som Parlamentet havde stillet, hvilket førte til forsinkelser 
og blokeringer i forhandlingerne, særlig med hensyn til Socialfonden, 
Globaliseringsfonden og Fonden for De Dårligst Stillede;

12. beklager, at Parlamentet valgte ikke i fuld udstrækning at udnytte mulighederne i den 
almindelige lovgivningsprocedure under forhandlingerne med Rådet om retsgrundlaget;
vurderer, at man i denne sammenhæng bør være særlig opmærksom på de sager, hvor et 
lovgivningsforslag anerkendes som hørende under mere end et udvalgs kompetence;
mener, at mandatet til forhandlingerne med Rådet i disse særlige tilfælde bør gives af 
plenarforsamlingen for at sikre en bred opbakning, styrke Europa-Parlamentets 
forhandlingsposition og sikre gennemsigtigheden;

13. vurderer, at aftaler, som er blevet forhandlet med Rådet, bør have mulighed for en 
gnidningsløs vedtagelse i plenarforsamlingen, men at dette ikke må ske på bekostning af 
plenarforsamlingens mulighed for at ændre de tekster, der er opnået enighed om; mener, at 
disse procedurer kun bør kunne anvendes, når der er opnået en meget bred politisk 
enighed om den aftalte tekst; opfordrer, derfor sit kompetente udvalg til at undersøge 
muligheden for at anvende bestemmelserne i Europa-Parlamentets forretningsordens 
artikel 138 i forbindelse med indgåelse af første- og andenbehandlingsaftaler;

14. minder om, at de disponible margener under loftet over forpligtelsesbevillingerne i den 
flerårige finansielle rammer for årene 2014-2017 udgør en samlet margen for 
forpligtelsesbevillinger i rammen, der skal beregnes af Europa-Kommissionen og fordeles 
oven i udgiftslofterne i den flerårige finansielle ramme for årene 2016-2020 til vækst- og 
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beskæftigelsespolitikken og navnlig ungdomsbeskæftigelsesinitiativet;

15. opfordrer den næste Kommission og det næste Parlament til at se nærmere på resultaterne 
af Europa 2020-strategien, navnlig beskæftigelsesmålene, og at anvende 
revisionsklausulen til at forhøje bevillingerne for at styrke strategien i betragtning af, at 
den forsatte økonomiske krise har bragt den i fare;

16. minder om, at den kommende revision af den flerårige finansielle ramme ikke må 
indebære nedskæringer af de afsatte nationale rammebeløb, navnlig ikke hvad angår 
bevillingerne til Socialfonden;

17. opfordrer den næste Kommission til at gribe fat om ungdomsarbejdsløshedsproblemet ved 
at foreslå en væsentlig forhøjelse af bevillingerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i 
forbindelse med revisionen af den flerårige finansielle ramme;

18. gør den næste Kommission og det næste Parlament opmærksom på, at forordningen om 
Den Europæiske Socialfond i tillæg til revisionen af den flerårige finansielle ramme 
fastsætter, at "midlerne til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet kan opjusteres for perioden 
2016 til 2020 inden for rammerne af budgetproceduren i overensstemmelse med artikel 14 
i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013";

19. er dybt bekymret over, at samtlige budgetforhandlinger i Rådet i mange år er blevet 
forplumret af "fair return"-tankegangen, og understreger, at denne situation i vid 
udstrækning skyldes den gældende ordning for finansieringen af EU, hvorefter 85 % af 
indtægterne stammer fra nationale bidrag i stedet for egentlige egne indtægter som fastsat 
i Romtraktaten;

20. bemærker, at Det Europæiske Råd anlagde en topstyret tilgang i sin beslutning om den 
samlede størrelse af den flerårige finansielle ramme for 2014-2020, hvilket igen afslører 
en bekymrende uoverensstemmelse mellem EU's politiske løfter, som Det Europæiske 
Råd har afgivet, og dets modvilje mod at finansiere dem i tilstrækkelig omfang; 
understreger, at Parlamentet har undervurderet Det Europæiske Råds evne til at vurdere 
konsekvenserne af Lissabontraktatens ikrafttrædelse for Parlamentets beføjelser i 
forbindelse med vedtagelsen af den flerårige finansielle ramme, og til at holde fast i denne 
tilgang; 

21. er overbevist om, at der forud og som grundlag for enhver beslutning om den flerårige 
finansielle ramme bør føres en egentlig politisk debat om EU-budgettets rolle, funktion og 
merværdi samt om dets forenelighed med den politiske strategi, som EU har fastlagt, og 
de operationelle målsætninger, som er blevet udstukket for Unionen.
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