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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet beklagar den strategi som parlamentet fastställt, det vill säga att 
förhandla om lagstiftningsförslag utan att detta påverkar siffrorna i den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet anser att resultatet av denna strategi måste utvärderas.

2. Europaparlamentet beklagar att de siffror i fasta priser som kommissionen föreslagit för 
2011 som utgångspunkt för förhandlingarna inte gjorde det möjligt att till fullo ta hänsyn 
till den verkliga situationen i medlemsstaterna, i synnerhet inte när det gäller 
sysselsättning och social tillbakagång. Parlamentet betonar att otillräckliga uppgifter, 
framför allt statistiska uppgifter, kommer att få negativ inverkan på politiken och öka 
potentiellt negativa uppfattningar om EU-budgeten.

3. Europaparlamentet beklagar att Europeiska rådet har diskuterat och fattat beslut om delar 
av lagstiftningsförslagen i stället för att överenskommelser förhandlas och nås inom 
lämplig rådskonstellation och ansvarigt utskott. Parlamentet betonar att rådet har bortsett 
från parlamentet i dess roll som medlagstiftare, i synnerhet i fråga om 
ungdomssysselsättningsinitiativet. Parlamentet påminner Europeiska rådet om att det 
enligt bestämmelserna i fördraget inte har några lagstiftande befogenheter. Parlamentet 
framhåller därför att båda medlagstiftarna i framtiden måste undvika varje förskjutning av 
lagstiftande befogenheter till Europeiska rådet.

4. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådets slutsatser har rangen av 
förhandlingsdirektiv för rådet. Parlamentet beklagar djupt att detta problem präglade 
förhandlingarna om EU:s fleråriga program, särskilt när det gällde Europeiska 
socialfonden och Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. 

5. Europaparlamentet beklagar att i de fall då medlagstiftarna beslutat att utvidga 
tillämpningsområdet för de föreslagna finansieringsprogrammen har detta inte kunnat 
åtföljas av motsvarande ökningar av anslagen och inte heller har minskningar kunnat 
undvikas. Parlamentet beklagar särskilt att anslagen till ESF ständigt har minskats sedan 
fonden inrättades, trots att dess tillämpningsområde har utökats med tiden. Parlamentet 
beklagar att det föreslagna ESF-anslaget på 25 procent av medlen till 
sammanhållningsfonderna inte kunde upprätthållas i förhandlingarna för 
perioden 2014−2020. Parlamentet beklagar också att det årliga taket för Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter har sänkts oproportionerligt mycket jämfört 
med andra finansieringsinstrument. Parlamentet beklagar att artikel 20 i parlamentets 
arbetsordning åberopats för alla ärenden i samband med den fleråriga budgetramen, 
eftersom detta har begränsat ledamöternas demokratiska rättighet att yttra sig, exempelvis 
om ESF-ramarnas minimiandel.

6. Europaparlamentet framhåller att ett av målen för reformen av Lissabonfördraget var att 
demokratisera processen för upprättandet av unionens budgetram och beklagar i detta 
sammanhang att möjligheten att handla helt i överensstämmelse med fördragets anda inte 
har utnyttjats som sig bör när det gäller lagstiftningsförslagen för perioden 2014−2020.
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7. Europaparlamentet beklagar att trots en uppenbar tidspress på grund av att den fleråriga 
budgetramen löper ut och valet till Europaparlamentet, försenades förhandlingarna om 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och fonden för europeiskt 
bistånd till dem som har det sämst ställt avsevärt utan något skäl som gällde innehållet, 
vilket ledde till oacceptabelt snäva tidsramar för att nå fram till en överenskommelse i tid. 
Parlamentet beklagar att kommissionens förslag för fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt kom långt efter vad som var planerat.

8. Europaparlamentet konstaterar att de berörda aktörerna i parlamentet inte alltid till fullo 
och i god tid informerade varandra om förändringar i förhandlingspositionerna, vilket 
ibland påverkade konsekvensen i parlamentets tillvägagångssätt.

9. Europaparlamentet påpekar utifrån erfarenheten av det europeiska programmet för 
sysselsättning och social innovation svårigheten med att förhandla enskilt om horisontella 
delar som är likartade i flera fleråriga program inom olika politikområden, vilket leder till 
varierande resultat och förhindrar en enhetlig uppläggning och därmed försvagar 
parlamentets förhandlingsbefogenheter ytterligare. Parlamentet anser att ett mer 
systematiskt tillvägagångssätt skulle ge bättre resultat.

10. Europaparlamentet betonar att det är problematiskt att förhandlingarna om 
lagstiftningsförslag, särskilt när det gäller ESF, är beroende av de framsteg som görs i de 
övergripande förhandlingarna om den fleråriga budgetramen.

11. Europaparlamentet beklagar att rådet trots bestämmelserna i fördraget beslutade att 
förhandla om lagstiftningsförslag endast med utgångspunkt i partiella allmänna riktlinjer 
eller allmänna riktlinjer, utan något mandat i de ändringsförslag som lagts fram av 
parlamentet, vilket ledde till förseningar och blockeringar i förhandlingarna, särskilt i 
fråga om ESF, Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och fonden för 
europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

12. Europaparlamentet beklagar att parlamentet beslutade att inte till fullo utnyttja de 
möjligheter som det ordinarie lagstiftningsförfarandet ger i förhandlingarna med rådet om 
den rättsliga grunden. Parlamentet anser i detta sammanhang att särskild uppmärksamhet 
bör ägnas åt de fall då det erkänts att ett lagstiftningsförslag hänför sig till mer än ett 
utskotts ansvarsområde. Parlamentet anser att i dessa särskilda fall bör mandatet att 
förhandla med rådet ges i plenum för att säkra ett brett stöd, stärka parlamentets 
förhandlingsposition och garantera öppenhet.

13. Europaparlamentet anser att möjlighet bör ges till ett smidigt antagande i plenum av 
överenskommelser som förhandlats fram med rådet, men att detta inte får ske till priset av 
att parlamentet i plenum fråntas all möjlighet att ändra överenskomna texter. Parlamentet 
anser att sådana förfaranden endast bör tillämpas när det konstaterats att det finns ett brett 
politiskt samförstånd om den överenskomna texten. Parlamentet uppmanar därför sitt 
behöriga utskott att granska möjligheten att tillämpa bestämmelserna i artikel 138 i 
parlamentets arbetsordning på den första och andra behandlingen av överenskommelser.

14. Europaparlamentet erinrar om att de kvarvarande marginaler som är tillgängliga under 
taken för åtagandebemyndiganden i den fleråriga budgetramen för åren 2014−2017 ska 
utgöra en samlad marginal för åtaganden som ska beräknas av kommissionen och göras 
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tillgängliga utöver de tak som fastställts i den fleråriga ramen för åren 2016−2020 för 
politiska mål avseende tillväxt och sysselsättning, särskilt 
ungdomssysselsättningsinitiativet.

15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och nästa parlament att noga granska 
resultaten av Europa 2020-strategin, särskilt de sysselsättningsrelaterade målen, och 
använda översynsklausulen för att öka de ekonomiska resurserna för att främja strategin, 
eftersom de negativa konsekvenserna av den rådande krisen har äventyrat den.

16. Europaparlamentet påminner om att den kommande översynen av den fleråriga 
budgetramen inte får innebära en sänkning av de i förväg avsatta nationella ramarna för 
sammanhållningspolitiken, i synnerhet inte av ESF-anslagen.

17. Europaparlamentet uppmanar nästa kommission att ta itu med problemet med 
ungdomsarbetslöshet genom att föreslå en betydande ökning av budgeten för 
ungdomssysselsättningsinitiativet under revideringen av den fleråriga budgetramen.

18. Europaparlamentet uppmärksammar nästa kommission och parlament på att det i 
förordningen om Europeiska socialfonden utöver revideringen av den fleråriga 
budgetramen anges att ”Resurserna för sysselsättningsinitiativet för unga får justeras 
uppåt för 2016−2020 inom ramen för budgetförfarandet i enlighet med artikel 14 i 
förordning (EU) nr 1311/2013”.

19. Europaparlamentet är djupt bekymrat över att alla budgetdiskussioner i rådet i många år 
har förpestats av resonemang om ”rättvis utdelning” och betonar att denna situation till 
stor del beror på det nuvarande systemet för EU:s finansiering, där drygt 85 procent av 
inkomsterna kommer från nationella bidrag i stället för att vara äkta egna medel, såsom 
föreskrivs i Romfördraget.

20. Europaparlamentet konstaterar att Europeiska rådet tillämpade en uppifrån och ned-
strategi när det beslutade om den totala storleken på den fleråriga budgetramen 
2014−2020, vilket visar på en oroande skillnad mellan Europeiska rådets politiska 
åtaganden för EU och dess motvillighet att ge dem tillräcklig finansiering. Parlamentet 
betonar att det har underskattat Europeiska rådets förmåga att utvärdera konsekvenserna 
av Lissabonfördragets ikraftträdande när det gäller parlamentets befogenheter i fråga om 
antagandet av den fleråriga budgetramen, och att stå fast vid detta tillvägagångssätt.

21. Europaparlamentet är övertygat om att alla beslut om budgetramen bör föregås av och 
bygga på en ordentlig politisk diskussion om EU-budgetens roll, funktion och mervärde 
och om dess förenlighet med den politiska strategi som antagits av unionen och de 
operativa mål som har satts upp för unionen.



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

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 13.2.2014

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

29
4
1

Slutomröstning: närvarande ledamöter Regina Bastos, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, 
Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland 
Clark, Minodora Cliveti, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, 
Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Jean Lambert, 
Patrick Le Hyaric, Verónica Lope Fontagné, Thomas Mann, Csaba Őry, 
Konstantinos Poupakis, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Jutta 
Steinruck

Slutomröstning: närvarande suppleanter Georges Bach, Philippe De Backer, Edite Estrela, Sergio Gutiérrez 
Prieto, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande suppleanter 
(art. 187.2)

Enrique Guerrero Salom, Timothy Kirkhope, Corien Wortmann-Kool


