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FORSLAG

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

Henstillinger

1. henviser til, at samhørighedspolitikken skal bidrage til at reducere de makroøkonomiske 
ubalancer i EU og til økonomisk og social konvergens under overholdelse af Europa 
2020-strategiens mål, herunder især dens mål for uddannelse, beskæftigelse og fattigdom;

2. mener, at resultaterne af samhørighedspolitikken, navnlig på det sociale plan, og 
virkningerne af krisen gør det nødvendigt at udvise tilstrækkelig fleksibilitet i forbindelse 
med budgetplanlægningen med hensyn til omprogrammering for at sætte EU i stand til at 
føre en kontracyklisk politik;

3. fremhæver behovet for, at den nye flerårige finansielle ramme råder over en tilstrækkelig 
beløbsramme til at gøre det muligt for EU at forblive troværdig over for de europæiske 
borgere og at nå de ambitiøse mål, der er sat for Europa 2020-strategien;

4. understreger på baggrund af den nuværende økonomiske og sociale krise, at den flerårige 
finansielle ramme skal støtte og tilskynde til investeringer, der fremmer et opsving i den 
økonomiske aktivitet, men især skal bevise sin merværdi i bekæmpelsen af de strukturelle 
udfordringer, navnlig arbejdsløshed og fattigdom, som medlemsstaterne er konfronteret 
med;

5. understreger, at den nye finansielle ramme og de nye finansielle instrumenter skal 
genoprette borgernes tillid til det europæiske projekt, idet de bygger på artikel 9 i traktaten 
om "den horisontale sociale klausul" for at garantere et højt beskæftigelsesniveau, sikring 
af passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse samt et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed;

6. kræver, at mindst 25 % af den beløbsramme, der er afsat til samhørighedspolitikken, 
tildeles Den Europæiske Socialfond (ESF) for at fremme beskæftigelsesegnetheden og 
stimulere de sociale investeringer;

7. foreslår, at de forpligtede beløb, der ikke er udbetalt af medlemsstaterne, inden der er gået 
to år, reallokeres til andre EU-programmer og/eller -foranstaltninger;

8. understreger, at det er vigtigt at styrke den administrative kapacitet hos de myndigheder, 
der er ansvarlige for gennemførelsen af samhørighedspolitikken, for at forbedre 
forvaltningen af strukturfondene og således indvirke på de offentlige myndigheders 
forvaltningskapacitet; støtter Kommissionens forslag i dette øjemed;

9. bifalder Kommissionens forslag og understreger behovet for at afsætte mindst 20 % af 
ESF-midlerne til "fremme af social integration og fattigdomsbekæmpelse";

10. mener, at de sanktioner, der er forbundet med den makroøkonomiske konditionalitet, og 
som er foreslået i tilknytning til strukturfondene, er i modstrid med det grundlæggende 
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solidaritetsprincip i EU; anmoder om afskaffelse af den makroøkonomiske konditionalitet;

11. er overbevist om, at EU-programmet for social udvikling og innovation spiller en vigtig 
rolle til støtte for udviklingen og samordningen af de sociale politikker på europæisk 
niveau, for at lette adgangen til mikrokredit og for at fremme lønmodtagernes mobilitet på 
tværs af grænserne; kræver under henvisning til de udfordringer, som jobskabelse og 
bekæmpelse af arbejdsløshed og fattigdom udgør, at rammebeløbet til programmet 
forhøjes med 5 % i overensstemmelse med Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 
om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme (FFR) for et 
konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa;

12. anmoder om, at de unges dramatiske situation på arbejdsmarkedet anerkendes i den 
flerårige finansielle programmering; foreslår derfor at indføre et afsnit vedrørende et 
ungdomsinitiativ i EU-programmet for social udvikling og innovation med en 
beløbsramme på 150 mio. EUR;

13. minder om den vigtige rolle, som Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen 
(EGF) spiller i bekæmpelsen af de skadelige følger af globalisering, industrielle 
omstruktureringer eller uventede kriser; anerkender fondens merværdi som 
kriseinterventionsredskab til at hjælpe arbejdstagere, der har mistet deres job, med at 
komme tilbage på arbejdsmarkedet; fremhæver, at EGF bør videreføres og styrkes efter 
2014 som et instrument, der er tilgængeligt på lige vilkår for alle kategorier af 
arbejdstagere; understreger behovet for at tilskynde medlemsstaterne til at bruge fonden til 
at opfylde Europa 2020-målene, til at håndtere omstruktureringer og til at fremme nye 
færdigheder, herunder i forbindelse med nye bæredygtige job af høj kvalitet; understreger 
endvidere behovet for en forenklet og fremskyndet procedure vedrørende betaling af 
tilskud;

14. understreger, at et program for de dårligst stillede, bl.a. med vægt på fødevarefattigdom, 
skal forbedre situationen for de fattige i Europa; minder Kommissionen om, at den har 
givet tilsagn om i god tid at stille et lovgivningsforslag herom for at sikre, at støtten til et 
sådant program videreføres efter 2014 med et nyt retsgrundlag og med en selvstændig 
beløbsramme (ud over de 20 % af ESF-midlerne, der er afsat til fremme af social 
integration og fattigdomsbekæmpelse), hvor der lægges vægt på at hjælpe organisationer, 
der støtter de dårligst stillede, og som arbejder med at afhjælpe det strukturelle problem 
fødevarefattigdom;

15. fremhæver vigtigheden af partnerskabskontrakterne og nødvendigheden af, at Europa-
Parlamentets medlemmer reelt er repræsenteret og deltager i overvågningsudvalgene som 
observatører;

16. påpeger, at det er vigtigt at inddrage arbejdsmarkedets parter tæt i etableringen af de 
finansierede programmer for at sikre den bedst mulige gennemførelse af budgettet for 
samhørighedspolitikken;

17. minder om, at politiske afgørelser skal træffes på grundlag af objektive, fyldestgørende og 
solide oplysninger og analyser; understreger behovet for en tilstrækkelig finansiering af 
EU's agenturer, således at de kan udøve deres mandater og efterkomme kravene fra de 
institutioner, som de sorterer under.
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Ændringer 

Ændring 1

Udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning 
Punkt 13 - led 1

Udkast til udtalelse Ændring

13. Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen skal anvendes til 
supplerende støtte til arbejdstagere, der er 
ramt af følgerne af større strukturændringer 
i verdenshandelsmønstrene, med henblik
på deres reintegrering på arbejdsmarkedet, 
og til supplerende støtte til landbrugere, 
der er ramt af konsekvenserne af 
globaliseringen

13. Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen skal anvendes til 
supplerende støtte til arbejdstagere, der er 
ramt af følgerne af større strukturændringer 
i verdenshandelsmønstrene på grund af 
globaliseringen, eller som lider under 
følgerne af industrielle omstruktureringer 
eller alvorlige forstyrrelser, der er forvoldt 
af en uventet krise, med henblik på deres 
reintegrering på arbejdsmarkedet

Ændring 2

Udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning
Punkt 13 - led 2

Kommissionens forslag Ændring

Fonden kan ikke overstige et årligt beløb 
på 429 mio. EUR (2011-priser) 

Det årlige beløb, som indgår i reserven, er 
fastsat til 500 mio. EUR (i 2011-priser) og 
kan i overensstemmelse med 
finansforordningen anvendes frem til år 
n+1. Reserven opføres på Den 
Europæiske Unions almindelige budget 
som en hensættelse

Ændring 3

Udkast til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
om budgetsamarbejde og forsvarlig økonomisk forvaltning
Punkt 13 - led 3
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Kommissionens forslag Ændring

Samtidig med, at Kommissionen 
fremlægger sit forslag om anvendelse af 
fonden, fremlægger den et forslag om 
overførsel til de relevante budgetposter for 
budgetmyndighedens to parter. I tilfælde af 
uenighed indledes en trepartsprocedure.

Samtidig med, at Kommissionen 
fremlægger sit forslag om anvendelse af 
fonden, fremlægger den et forslag om 
overførsel til de relevante budgetposter for 
budgetmyndighedens to parter, mens 
midler fra Den Europæiske Socialfond 
normalt ikke overføres. I tilfælde af 
uenighed indledes en trepartsprocedure.



PE491.355v03-00 8/8 AD\913629DA.doc

DA

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse 18.9.2012

Resultat af den endelige afstemning +:
–:
0:

36
2
2

Til stede ved den endelige afstemning -
medlemmer

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Pervenche Berès, Vilija 
Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, 
Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric 
Daerden, Sari Essayah, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, 
Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, 
Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth 
Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Licia Ronzulli, Elisabeth 
Schroedter, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni, Inês 
Cristina Zuber

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

Kinga Göncz, Richard Howitt, Jan Kozłowski, Svetoslav Hristov 
Malinov, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Birgit Sippel, 
Csaba Sógor


