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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; 

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 den næste budgetplanlægning (f.eks. 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 nå de ambitiøse mål, der er sat for Europa 
2020-strategien, hvor tre ud af fem mål kræver fortsatte investeringer i "menneskelig 
kapital";

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 under hensyntagen til 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 strukturfondene, tildeles Den 
Europæiske Socialfond (ESF) for at 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 fællesskabsprogrammer 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 om at afsætte mindst 20 % af ESF-midlerne til "fremme 
af social integration og fattigdomsbekæmpelse";
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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 
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 en ny flerårig finansiel ramme 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 globaliseringen og de industrielle 
omstruktureringer; fremhæver, at EGF bør videreføres og styrkes efter 2014 som et 
fleksibilitetsinstrument, der er tilgængeligt på lige vilkår for alle kategorier af 
arbejdstagere, som er berørt af følgerne af strukturændringerne i forbindelse med 
globaliseringen eller en uventet krise; 

14) kræver, at fødevarehjælpen til de dårligst stillede fortsat tilgodeser 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 programmet 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); 

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

16) påpeger, at det er vigtigt at inddrage arbejdsmarkedets parter 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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Modifikationer

Modifikation 1

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

Kommissionens forslag Ændringer

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 alvorlige forstyrrelser, der er 
forvoldt af en uventet krise, med henblik på 
deres reintegrering på arbejdsmarkedet.

Or. en


