
PA\905800SV.doc PE491.355v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

EUROPAPARLAMENTET 2009 - 2014

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2011/0177(APP)

19.6.2012

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetutskottet

över förslaget till rådets förordning om den fleråriga budgetramen för 
2014-2020
(COM(2011)0398 – C7-0000-2012 – 2011/0177(APP))

Föredragande: Pervenche Berès



PE491.355v01-00 2/5 PA\905800SV.doc

SV

PA_NonLeg_InterimMod



PA\905800SV.doc 3/5 PE491.355v01-00

SV

FÖRSLAG

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

Rekommendationer

1. Europaparlamentet påminner om att sammanhållningspolitiken ska bidra till en minskning 
av de makroekonomiska obalanserna i EU och till ekonomisk och social konvergens med 
beaktande av målen för Europa 2020-strategin. 

2. Europaparlamentet anser att sammanhållningspolitikens resultat, särskilt på det sociala 
planet, och konsekvenserna av krisen innebär att nästa budgetplanering måste medge 
tillräcklig flexibilitet (till exempel när det gäller omfördelningar) så att EU kan föra en 
konjunkturutjämnande politik. 

3. Europaparlamentet insisterar på att den nya fleråriga budgetramen måste ges tillräckliga 
anslag så att EU kan uppfylla de ambitiösa målen för Europa 2020-strategin, där tre mål 
av fem kräver stora investeringar till förmån för humankapital.

4. Europaparlamentet understryker att den fleråriga budgetramen med hänsyn till den 
pågående ekonomiska och sociala krisen måste stödja och främja investeringar till förmån 
för ekonomisk återhämtning och framför allt visa sitt mervärde i kampen mot de 
strukturella utmaningarna, särskilt i fråga om den arbetslöshet och fattigdom som 
medlemsstaterna brottas med.  

5. Europaparlamentet insisterar på att den nya budgetramen och de nya finansiella 
instrumenten måste återupprätta medborgarnas förtroende för EU enligt artikel 9 i 
fördraget om den övergripande sociala klausulen, för att garantera en hög sysselsättning 
och ett fullgott socialt skydd, bekämpa social utestängning samt främja en hög 
utbildningsnivå och en hög hälsoskyddsnivå.

6. Europaparlamentet insisterar på att minst 25 procent av anslagen till strukturfonderna ska 
tilldelas Europeiska socialfonden (ESF) för att stimulera sociala investeringar.

7. Europaparlamentet föreslår att åtaganden för vilka betalningar inte har gjorts av 
medlemsstaterna efter två år omfördelas till andra program och/eller gemenskapsåtgärder.

8. Europaparlamentet understryker vikten av att stärka den administrativa kapaciteten inom 
de myndigheter som ansvarar för genomförandet av sammanhållningspolitiken i syfte att 
förbättra förvaltningen av strukturfonderna och därmed påverka de offentliga 
myndigheternas förvaltningskapacitet. Parlamentet stöder kommissionens förslag i detta 
avseende.

9. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag att rikta minst 20 procent av 
medlen inom Europeiska socialfonden mot ”främjande av social integration och 
bekämpning av fattigdom”.



PE491.355v01-00 4/5 PA\905800SV.doc

SV

10. Europaparlamentet är övertygat om att de sanktioner kopplade till makroekonomiska 
villkor som föreslås inom ramen för strukturfonderna strider mot EU:s grundläggande 
princip om solidaritet. Parlamentet kräver att de makroekonomiska villkoren upphävs.

11. Europaparlamentet är övertygat om att EU:s program för social förändring och social 
innovation spelar en viktig roll när det gäller att stödja utvecklingen och samordningen av 
de socialpolitiska frågorna i EU, underlätta tillgången till mikrokrediter och främja 
löntagarnas gränsöverskridande rörlighet. Det är viktigt att skapa sysselsättning och 
bekämpa arbetslöshet och fattigdom och därför insisterar parlamentet på att anslaget till 
programmet ökas med fem procent i enlighet med Europaparlamentets resolution av den 
8 juni 2011 om investering i framtiden: en ny flerårig budgetram för ett konkurrenskraftigt 
och hållbart Europa för alla.

12. Europaparlamentet kräver att ungdomarnas dramatiska situation på arbetsmarknaden 
beaktas i den fleråriga budgetplaneringen. Parlamentet föreslår därför att man inför en 
programdel ”Ungdomsinitiativ” i EU:s program för social förändring och social 
innovation med en egen budget på 150 miljoner euro.

13. Europaparlamentet påminner om den viktiga roll som Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter spelar i kampen mot globaliseringens och de industriella 
omstruktureringarnas negativa effekter. Parlamentet insisterar på att fonden måste 
förlängas och utökas efter 2014, som ett flexibilitetsinstrument som är tillgängligt enligt 
samma villkor för alla kategorier av arbetstagare som drabbas av konsekvenserna av 
strukturella förändringar med koppling till globaliseringen eller en oväntad kris.

14. Europaparlamentet insisterar på att livsmedelsstödet till de mest utsatta grupperna även i 
fortsättningen måste stödja de fattiga i Europa. Parlamentet påminner kommissionen om 
dess åtagande att i tid lägga fram ett lagstiftningsförslag i detta avseende för att garantera 
att programmet fortsätter efter 2014 med stöd av en ny rättslig grund med en självständig 
budget (utöver de 20 procent av medlen till ESF som avsatts för ”främjande av social 
integration och bekämpning av fattigdom”).

15. Europaparlamentet insisterar på vikten av partnerskapskontrakt och behovet av en verklig 
representation och ett verkligt deltagande av ledamöter från Europaparlamentet i 
övervakningskommittéerna.

16. Europaparlamentet påminner om att det är viktigt att nära knyta arbetsmarknadsparterna 
till genomförandet av de finansierade programmen för att säkerställa ett optimalt 
utnyttjande av budgeten för sammanhållningspolitiken.

17. Europaparlamentet betonar att de politiska besluten ska baseras på objektiva, detaljerade 
och solida uppgifter och analyser. Parlamentet insisterar på att det krävs tillräckliga medel 
till EU:s byråer så att de kan uppfylla sina mandat och tillgodose kraven inom de 
institutioner som de är kopplade till.
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Modifieringsförslag

Modifieringsförslag 1

Förslag till utkast till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning
Punkt 13 – stycke 1

Kommissionens förslag Modifieringsförslag

13. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter är avsedd att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som 
drabbas av effekterna av större strukturella 
förändringar i världshandelsmönstren för 
att underlätta deras återanpassning på 
arbetsmarknaden, samt till jordbrukare 
som drabbas av globaliseringen.

13. Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter är avsedd att ge 
kompletterande stöd till arbetstagare som 
drabbas av effekterna av större strukturella 
förändringar i världshandelsmönstren till 
följd av globaliseringen eller som drabbas 
av konsekvenserna av allvarliga 
störningar orsakade av en oväntad kris, 
för att underlätta deras återanpassning på
arbetsmarknaden.

Or. en


