
DT\897161SV.doc PE486.088v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

4.4.2012

ARBETSDOKUMENT
om den fleråriga budgetramen för 2014–2020

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Föredragande: Pervenche Berès



PE486.088v01-00 2/9 DT\897161SV.doc

SV

Genom Lissabonfördraget erkändes budgetramen som en viktig hörnsten för Europeiska 
unionens budgetstruktur, och användningen av den fleråriga budgetramen och 
bestämmelserna om interinstitutionellt samarbete och budgetdisciplin införlivades till sist i 
EU-rätten.

Förslaget till förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen är en rättslig ram som 
fastställer de årliga taken för åtagande- och betalningsbemyndiganden per utgiftskategori för 
perioden 2014–2020 och innehåller bestämmelser som underlättar det årliga 
budgetförfarandet. Förslaget, som åtföljs av ett förslag till nytt interinstitutionellt avtal, är ett 
rättsligt införlivande av kommissionens meddelande ”En budget för Europa 2020”, där 
riktlinjerna för EU:s nya budgetstruktur och budgetprioriteringar fastställs. 

I bilagan till förslaget om flerårig budgetram fastställs att åtagandena inte får överskrida 
1,05 procent av EU:s bruttonationalinkomst och att betalningarna inte får överskrida 1 procent 
av EU:s bruttonationalinkomst. Taken har i praktiken frusits på 2013 års nivå (2011 års 
priser). En viss flexibilitet garanteras dock genom flexibilitetsinstrument som exempelvis 
Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som kan användas utöver dessa 
tak. Förfarandet för att mobilisera garantier från EU:s budget för lån inom ramen för den 
europeiska finansiella stabiliseringsmekanismen kan också leda till att de årliga taken 
överskrids. I förslaget till den fleråriga budgetramen fastställs dessutom bestämmelser för 
justeringar av budgetramen, justeringar avseende sammanhållningspolitiken och justeringar i 
samband med alltför stora offentliga underskott och med hänsyn till genomförandet, samt 
justeringar i samband med en utvidgning eller översyn av fördraget. 

Förfarandemässiga aspekter

I enlighet med artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, ska rådet anta en 
förordning om fastställande av den fleråriga budgetramen i enlighet med ett särskilt 
lagstiftningsförfarande.

Enligt detta förfarande ska rådet agera enhälligt efter att ha fått Europaparlamentets samtycke, 
vilket ska ges med absolut majoritet.

Inom ramen för samtyckesförfarandet, som fastställs i artikel 81 i arbetsordningen, ska 
parlamentet fatta beslut med utgångspunkt i en rekommendation från det ansvariga utskottet, i 
detta fall budgetutskottet, om att godkänna eller förkasta rättsakten. Beslutet ska fattas i en 
enda omröstning och inga ändringsförslag får läggas fram. Utskottets beslut fastställs i en 
rekommendation till parlamentet bestående av en lagstiftningsresolution om att förkasta eller 
godkänna rättsakten.

Europaparlamentets förhandlingar leds av parlamentets förhandlingsgrupp, som agerar med 
utgångspunkt i sitt mandat från kontaktgruppen1.

                                               
1 Kontaktgruppen leds av parlamentets talman och består av presidiet och samordnarna för budgetutskottet. 
Förhandlingsgruppen består av Alain Lamassoure, Reimer Böge och Ivailo Kalfin, som är föredragande för den 
fleråriga budgetramen och det interinstitutionella avtalet, samt av Jean-Luc Dehaene och Anne E. Jensen, som är 
föredragande för paketet om egna medel.
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Parlamentets nuvarande förhandlingsmandat bygger på parlamentets resolution av 
den 8 juni 2011 om Investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett 
konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla1. Budgetutskottet kan dock anta ett 
interimsbetänkande (artikel 81.3 i arbetsordningen) för att uppdatera rekommendationerna 
mot bakgrund av de pågående förhandlingarna med rådet. Det är för tillfället oklart om 
budgetutskottet kommer att besluta att utarbeta ett interimsbetänkande. 

Rådets diskussioner om den fleråriga budgetramen äger rum vid rådets (allmänna frågor) 
möten. Det danska ordförandeskapet har planerat ett antal tekniska och politiska möten för att 
anta ett ”förhandlingspaket” med fastställda principer (utan belopp) som ska läggas fram för 
Europeiska rådet i juli 2012.

De särskilda utskottens deltagande

De särskilda utskotten ansvarar för att utarbeta betänkanden om specifika 
finansieringsinstrument och för att fastställa sektorsprioriteringar inom de olika 
politikområdena. Utskotten uppmuntras att rösta om förslag till betänkanden i god tid (helst 
före sommaren). Antagandet av betänkandena vid parlamentets sammanträden ska dock 
skjutas upp till dess att man har förhandlat om och antagit hela paketet. Vidare 
rekommenderas det generellt att de särskilda utskotten inte ska förhandla med rådet om 
finansieringsramen för tillfället, utan att denna ska fastställas så snart en överenskommelse 
har nåtts om den fleråriga budgetramen. 

När det gäller programmet för social förändring och social innovation, för vilket 
kommissionen har föreslagit en särskild finansieringsram, anser dock föredraganden att 
utskottet för sysselsättning och sociala frågor bör överväga att inta en ståndpunkt om 
beloppen för att bevara samstämmigheten mellan instrumentens finansiering och deras 
räckvidd och syften. Denna ståndpunkt ska naturligtvis endast vara vägledande och en 
överenskommelse om finansieringsramen med rådet kommer inte att nås förrän den fleråriga 
budgetramen har fastställts.

Samordningen mellan förhandlingsgruppen och de särskilda utskotten kommer att ske inom 
ramen för regelbundna möten med föredragandena om den fleråriga budgetramen för 2014–
2020. Inom ramen för utskottet för sysselsättning och sociala frågor kommer samordningen 
mellan olika initiativ och av den gemensamma strategin för den fleråriga budgetramen att ske 
inom ramen för den tillfälliga arbetsgruppen för den fleråriga budgetramen och 
strukturfonderna, som samordnarna inrättade i februari 2012.

                                               
1 P7_TA(2011)0266), som bygger på betänkandet från det särskilda utskottet för politiska utmaningar och 
budgetmedel för ett hållbart EU efter 2013 (SURE). Detta utskott tillsattes för att bland annat fastställa 
parlamentets lagstiftningsmässiga och budgetmässiga prioriteringar för den fleråriga budgetramen efter 2013.
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De aktuella beloppen:

Kommissionen föreslår att följande belopp ska avsättas för sysselsättning och sociala 
frågor under rubriken ”Smart tillväxt för alla” under perioden 2014–2020: 

I EU:s budget:

84 miljarder euro för Europeiska socialfonden

958,19 miljoner euro för EU:s program för social förändring och social innovation

Utanför EU:s budget (användning av outnyttjade budgetposter):

3 miljarder euro för den europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (högst 
2,7 miljarder euro får avsättas för stöd till jordbrukare) 

Andra program av intresse för utskottet för sysselsättning och sociala frågor inom EU:s 
budget:

1 7299 miljoner euro för ”Erasmus för alla” (minst 17 procent av beloppet ska avsättas för 
yrkes- och vuxenutbildning)

439 miljoner euro för programmet för grundläggande rättigheter och medborgarskap

EU-byråer:

Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor

Europeiska arbetsmiljöbyrån

Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen

Rekommendationerna i betänkandet från det särskilda utskottet för politiska utmaningar –
det nuvarande förhandlingsmandatet

I enlighet med parlamentets resolution av den 8 juni 2011 om Investering i framtiden: en ny 
flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt och hållbart Europa för alla1, bör 
Europa 2020-strategin vara den centrala politiska referensen för nästa fleråriga budgetram. 
Följaktligen bör strukturen beakta och politiskt synliggöra Europa 2020-målen med en smart 
och hållbar tillväxt för alla. Parlamentet rekommenderade att alla interna politiska åtgärder 
skulle samlas under en enda rubrik med titeln ”Europa 2020”, vilket kommissionen dock inte 
införlivade i förslaget till flerårig budgetram.
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I resolutionen betonades att mervärdet hos EU:s budget kan tydliggöras genom bekämpning 
av de strukturella utmaningarna i merparten av medlemsstaterna, som exempelvis en 
icke-optimal produktion, höga offentliga skuldnivåer, strukturell arbetslöshet, låg rörlighet på 
arbetsmarknaden och dålig anpassning av yrkeskunskaper till arbetsmarknaden samt ökade 
påfrestningar på välfärdssystemen. För att bekämpa arbetslösheten bör EU:s budget vara 
inriktad på att stödja väl fungerande arbetsmarknader, förbättra de sociala villkoren för att öka
sysselsättningen, främja anständigt arbete, garantera arbetstagares rättigheter i hela EU samt 
anta åtgärder för att bekämpa fattigdom.

Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

I resolutionen erkändes sammanhållningspolitikens betydelsefulla roll, däribland Europeiska 
socialfonden, när det gäller att nå Europa 2020-målen, med tanke på dess sektorsövergripande 
karaktär. Några av de viktigaste faktorerna i det hänseendet är en integrerad politisk strategi, 
bättre samordning i syfte att minska onödig överlappning, fler synergier mellan olika medel, 
samt inriktning av EU:s och medlemsstaternas resurser på ett litet antal prioriteringar och på 
projekt med verklig betydelse för EU. Inrättandet av en gemensam strategisk ram med 
gemensamma investeringsprioriteringar för alla medel från strukturfonderna utgjorde ett 
viktigt steg i denna riktning. 

Europeiska socialfonden måste fortsätta att vara en ingående del av sammanhållningspolitiken 
i alla skeden av dess programplanering, genomförande och förvaltning. Med tanke på dess 
grundläggande betydelse för de sociala och sysselsättningsrelaterade målsättningarna bör 
Europeiska socialfonden prioriteras och finansieras i enlighet med detta. I resolutionen 
efterfrågas en mer strategisk tillämpning av fonden för att främja jämlikhet, tillträde till och 
återinträde på arbetsmarknaden, bekämpning av arbetslöshet, fattigdom, social utestängning 
och alla former av diskriminering. Det är också viktigt att undvika överlappning och att 
förbättra samordningen mellan Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och 
Europeiska socialfonden.

Europaparlamentet har varnat för att införa sanktioner med avseende på 
sammanhållningsfonderna inom ramen för makroekonomiska villkor i samband med 
stabilitets- och tillväxtpakten, eftersom detta skulle strida mot själva syftet med 
sammanhållningspolitiken, nämligen att minska regionala skillnader. 

Kompetens och anställbarhet

Europaparlamentet har medgett att om inte tillräckliga investeringar i utbildning och livslångt 
lärande görs kan det på kort sikt förvärra och förlänga krisen. Medborgarna skulle inte längre 
ha den nödvändiga kompetensen för arbetstillfällena i den nya kunskapsekonomin. Därför bör 
EU som en brådskande åtgärd stödja offentliga investeringar på dessa områden och stärka 
sambandet mellan utbildning, forskning och utveckling och sysselsättning. Utbildning, 
rörlighetssystem för ungdomar, program för utbildning och livslångt lärande samt bättre 
matchning av kompetens är viktiga insatser som bör få stöd genom EU-medel.
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Ungdomspolitik

En av resolutionens rubriker avser ungdomar, eftersom denna grupp är en viktig prioritering 
för EU och bör vara ett övergripande tema för EU:s politik och program. 
Flaggskeppsinitiativet ”Youth on the Move” bör få tillräckligt stöd inom den nya 
budgetramen eftersom det är en hörnsten för Europa 2020-strategin, och de 
ungdomsrelaterade programmen, som exempelvis Livslångt lärande och ”Youth in Action”, 
bör fortsätta att vara separata program i nästa fleråriga budgetram. 

Instrument utanför den fleråriga budgetramen

Enligt resolutionen är det mycket viktigt att bevara de särskilda instrumenten, som bland 
annat Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter, som kan användas på 
ad hoc-basis. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har på ett 
framgångsrikt sätt visat EU:s solidaritet för och gett stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa 
till följd av globaliseringen och den globala finansiella och ekonomiska krisen. Det betonades 
dock att förfarandena för fondens genomförande bör förenklas och påskyndas i framtiden.

Tak

Europaparlamentet anser bestämt att det inte är ett genomförbart alternativ att frysa taken för 
den nya fleråriga budgetramen på 2013 års nivå och föreslog en ökning av beloppen på 
5 procent. 

Det är i detta sammanhang viktigt att nämna intäktssidan av EU-budgeten. Parlamentet 
uppmanade kommissionen att föreslå en djupgående reform av EU:s resurser i syfte att 
återinföra verkliga egna medel, vilka för närvarande ingår i ”nationella bidrag”, vilket på ett 
oproportionerligt sätt betonar nettobalanserna mellan medlemsstaterna och därmed strider mot 
principen med EU-solidaritet, minskar EU:s gemensamma intresse och i hög grad undergräver 
det europeiska mervärdet. Vidare ansåg parlamentet bestämt att outnyttjade marginaler och 
tillbakadragna och outnyttjade anslag i ett års budget borde föras över till nästa år och utgöra 
en sammanlagd marginal för den fleråriga budgetramen istället för att återföras till 
medlemsstaterna.

Finansiella instrument som föreslagits av kommissionen

Föredraganden anser att nästa fleråriga budgetram bör vara en investeringsbudget som främjar 
tillväxt och sysselsättning och samtidigt stödjer åtstramningsåtgärderna och möjliggör 
besparingar i de nationella budgetarna. Budgetramen bör främja en modernisering av EU:s 
ekonomier och investeringar i humankapital som bidrar till att förbereda nya generationer på 
nya arbetstillfällen för att förebygga sociala och ekonomiska klyftor. Den nya fleråriga 
budgetramen bör kunna återupprätta EU-medborgarnas förtroende för EU och göra det 
möjligt för EU att underlätta sina nya skyldigheter i enlighet med Lissabonfördraget.   

Mot bakgrund av parlamentets resolution bör de viktigaste inslagen i de nya 
finansieringsinstrumenten inom ramen för utskottet för sysselsättning och sociala frågor 
beaktas. Även om utskottet kommer att ha möjlighet att på egen hand fastställa sina 
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prioriteringar och framföra sina åsikter om innehållet i förslagen i lagstiftningsbetänkanden, 
anser föredraganden att det är viktigt att erinra om de viktigaste inslagen i förslagen och 
fastställa vilken fråga som kan bli viktigast för de globala förhandlingarna om den fleråriga 
budgetramen.

Europeiska socialfonden

Följande aspekter av förslaget om Europeiska socialfonden bör betonas:

 fyra tematiska mål:  
främjande av sysselsättning och rörlighet på arbetsmarknaden,
investeringar i utbildning, kompetens och livslångt lärande,
främjande av social integration och bekämpning av fattigdom, och
förstärkt institutionell kapacitet och en effektiv offentlig förvaltning.

Under varje tematiskt mål kan Europeiska socialfonden stödja flera investeringsprioriteringar.

 Minst 20 procent av medlen inom Europeiska socialfonden bör avsättas för ”främjande av 
social integration och bekämpning av fattigdom”. 

 Ökad samfinansiering för särskilda prioriterade områden, samt specifik programplanering 
och övervakning till stöd för social innovation och gränsöverskridande samarbete.

 Ökad prioritering av finansiering: för mer utvecklade regioner ska 80 procent av medlen 
fördelas på högst fyra investeringsprioriteringar, medan andelen ska minskas till 70 och 
60 procent för övergångsregioner respektive mindre utvecklade regioner. 

Beträffande inverkan av förordningen om gemensamma bestämmelser på genomförandet av 
Europeiska socialfonden, bör följande betonas:

 Europeiska socialfonden kommer att utnyttjas inom tre nya kategorier av regioner:

 mindre utvecklade regioner, vars BNP är 75 procent lägre än genomsnittet i 
unionen, fortsätter att vara sammanhållningspolitikens främsta prioritering,

 övergångsregioner, vars BNP är mellan 75 och 90 procent lägre än 
genomsnittet i EU-27, och 

 mer utvecklade regioner, vars BNP per capita är högre än 90 procent av 
genomsnittet.

 Kommissionen föreslår att lägsta andelar av Europeiska socialfonden bör fastställas som 
en andel av de totala strukturfonderna för dessa tre kategorier med regioner, dvs. 
25 procent för mindre utvecklade regioner, 40 procent för övergångsregioner och 
52 procent för mer utvecklade regioner – det vill säga en lägsta sammanlagd andel av 
Europeiska socialfonden på 84 miljarder euro (25 procent av sammanhållningspolitikens 
sammanlagda budget). Detta bör dock även omfatta ett anslag på 2,5 miljarder euro för ett 
kommande kommissionsförslag om livsmedelsstöd för de mest utsatta.
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 Reserven på 5 procent ska avsättas som komplement till de program och prioriteringar 
som gett bäst resultat under programplaneringens sista år.

 När det gäller makroekonomiska villkor föreslår kommissionen att den då ett land med 
ekonomiska svårigheter undergräver sammanhållningsinvesteringarnas effektivitet ska 
kunna uppmana medlemsstaten att se över sin strategi och sina program. 

EU:s program för social förändring och social innovation

I förenklingssyfte har kommissionen föreslagit att tre befintliga instrument, 
Progress-programmet, Eures (Europeiska nätverket för arbetsförmedlingar) och det 
europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter för sysselsättning och social delaktighet, 
ska slås samman till ett program – det nya EU-programmet för social förändring och social 
innovation, med en sammanlagd budget på 958,19 miljoner euro med direkt förvaltning av 
kommissionen. Tillsammans med Europeiska socialfonden och Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter utgör detta nya program den tredje pelaren inom EU:s 
initiativ för sysselsättning och social integration 2014–2020. 

Det nya programmet kommer att stödja en samordning av politiken, utbyte av bästa praxis och 
försök med innovativ politik, i syfte att uppgradera de mest givande åtgärderna med stöd av 
Europeiska socialfonden. Programmet kommer att bestå av följande kompletterande delar:

 Progress ska stödja utveckling, genomförande, övervakning och utvärdering av EU:s 
sysselsättnings– och socialpolitik och lagstiftningen om arbetsvillkor genom analys, 
ömsesidig inlärning och bidrag (60 procent av den sammanlagda budgeten, varav minst 
17 procent ska avsättas för att främja sociala experiment).

 Eures ska stödja verksamhet inom Eures-nätverket (15 procent av den sammanlagda 
budgeten).

 Mikrofinansiering och socialt entreprenörskap ska underlätta tillgången till finansiering 
för företagare, särskilt de som befinner sig längst från arbetsmarknaden, och sociala 
företag (20 procent av den sammanlagda budgeten).

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Kommissionen har fattat det strategiska beslutet att Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter under perioden 2014–2020 inte ska ingå i EU:s budget. Det innebär att 
fondens utnyttjande kommer att finansieras genom outnyttjade budgetposter efter ett beslut av 
budgetmyndigheten från fall till fall.

Det belopp som avsatts i förslaget till interinstitutionellt avtal är något lägre – 3 miljarder euro 
(429 miljoner euro årligen som införs som en avsättning (budgetpost 40 02 43)) jämfört med 
3,5 miljarder euro (500 miljoner euro årligen) för perioden 2007–2013. 

Förslaget till en ny förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 
mellan 2014 och 2020 följer logiken med den nu gällande förordningen med ett flexibelt 
sysselsättningspolitiskt instrument för hantering av storskaliga permitteringar på 
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arbetsmarknaden till följd av globaliseringens negativa effekter och en oväntad kris. Fonden 
syftar till att stödja medlemsstaterna när det gäller att utarbeta skräddarsydda åtgärder (aktiva 
arbetsmarknadsåtgärder) för massarbetslöshet.

Den stora förändring som kommissionen föreslår rör utvidgningen av fondens räckvidd till att 
omfatta jordbrukssektorn, som skulle kunna få stöd av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter om ett handelsavtal inverkar negativt på sektorn. Enligt kommissionen 
kan jordbrukssektorn använda medel upp till taket på 2,7 miljarder euro av den tillgängliga 
finansieringen.

Beroende på parlamentets interna förhandlingar om tillämpningen av Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter på jordbrukare, kan fonden och fördelningen av den 
tilldelade finansieringen diskuteras inom ramen för globala förhandlingar.

Oavsett parlamentets interna frågor, vill föredraganden påminna om den nuvarande politiska 
situationen i rådet, som vägrade att gå med på en förlängning av krisundantaget i samband 
med Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter. Att fonden kommer att 
bevaras i framtiden kan inte förutsättas, eftersom en grupp medlemsstater ifrågasätter fondens 
själva existensberättigande och användbarhet. 

Livsmedelsstöd för de mest utsatta

Föredraganden påminner om att det nuvarande systemet för livsmedelsstöd till de mest utsatta 
grupperna i EU, som finansieras inom ramen för den gemensamma jordbrukspolitiken, 
kommer att upphöra 2013 efter en dom i EU-domstolen, i vilken domstolen ansåg att detta 
system skulle kunna införlivas i Europeiska socialfonden. Kommissionen har dock ännu inte 
lagt fram något förslag som skulle garantera programmets fortsättning efter 2013. 


