
PA\862449SV.doc PE462.612v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2011/2019(BUD)

29.3.2011

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetutskottet

över mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012
(2011/2019(BUD))

Föredragande: Pervenche Berès



PE462.612v01-00 2/3 PA\862449SV.doc

SV

PA_NonLeg



PA\862449SV.doc 3/3 PE462.612v01-00

SV

FÖRSLAG

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

A. Den ekonomiska, finansiella och sociala krisen fortsätter att härja med cirka 23 miljoner 
arbetslösa varav 5,2 miljoner unga.

1. Europaparlamentet betonar att budgeten för 2012 ska stödja 2020-strategins fem stora 
mål, och mer specifikt en ökning av antalet anställda och en minskning av antalet personer 
som drabbas eller hotas av fattigdom och social utestängning.

2. Europaparlamentet begär en finansiering av flaggskeppsinitiativen ”Ny kompetens för nya 
arbetstillfällen”, ”Unga på väg” och ”Europeisk plattform mot fattigdom”.

3. Europaparlamentet anser att dessa mål kräver att de nationella budgetarna och 
EU:s budget ska vara jämförbara och förenliga samt att de ska komplettera varandra.

4. Europaparlamentet anser vidare att medlemsstaternas budgetkonsolidering inte kan bli 
varaktig om de disponibla resurserna inte används på ett innovativare och effektivare sätt.

5. Europaparlamentet yrkar därför på ett gemensamt synsätt på omstruktureringar av företag, 
genom en förstärkning av den roll som arbetsmarknadens parter spelar, samt spridning av 
bästa praxis när det gäller utbildning av friställda arbetstagare.

6. Europaparlamentet understryker den roll som spelas av Europeiska fonden för justering 
för globaliseringseffekter i detta sammanhang och begär att budgetposten för fonden ska 
tilldelas betydande betalningsbemyndiganden.

7. Europaparlamentet önskar sig ett bättre utnyttjande av Progress för att förstärka 
arbetsmarknadsmyndigheternas verksamhet när det gäller aktiva åtgärder på 
arbetsmarknaden, och påminner om att på grund av överenskommelsen om instrumentet 
för mikrofinansiering måste budgeten för Progress åter få betydande anslag.

8. Europaparlamentet kräver en ökning av betalningsbemyndigandena för ESF.

9. Europaparlamentet understryker att unionens program måste rikta sig till migranter och 
andra sårbara grupper, som romerna, i syfte att minska antalet personer som drabbas eller 
hotas av fattigdom.

10. Europaparlamentet anser att EU-budgeten ska stödja partnerländerna i Medelhavsregionen 
i samband med reformeringen av deras arbetsmarknader och deras system för 
yrkesutbildning.


