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FÖRSLAG

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

Allmänna synpunkter angående området sysselsättning och sociala frågor

1. Europaparlamentet påminner om att den bindande budgetramen för åren 2007–2013 
omfattar de flesta budgetposter på området sysselsättning och sociala frågor. Den omfattar 
även budgetrubriken för Europeiska socialfonden, som får omkring 95 procent av 
områdets budgetanslag. Parlamentet konstaterar att följande områden är undantagna från 
den bindande budgetramen: den sociala dialogen, rörligheten, gemenskapsorgan, 
undersökningar eller pilotprojekt.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inför den kommande översynen av 
budgetförordningen1 analysera följderna av klausulen om successiv nedtrappning.

3. Europaparlamentet välkomnar att en ny separat budgetpost om 6 500 000 EUR anslagits 
till förberedelserna inför Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social 
utestängning 2010 (04 04 12).

4. Europaparlamentet välkomnar de 953 363 000 EUR som man planerar att avsätta för att 
främja programmet för livslångt lärande och önskar att dessa medel fördelas lika mellan å 
ena sidan livslång utbildning och vidareutbildning av vuxna och å andra sidan utbildning 
av lärare, samt att principen om icke-diskriminering och principen om lika möjligheter för 
alla respekteras, så att utsatta befolkningskategorier eller grupper i mindre gynnade 
EU-regioner får stöd.

Informations- och utbildningsåtgärder för arbetstagarorganisationer (04 03 03 02)

5. Europaparlamentet påpekar att den årliga 1-procentiga minskningen av anslaget 
(klausulen om successiv nedtrappning) i allt större utsträckning hindrar de europeiska 
fackföreningsanknutna instituten ETUI REHS och Europeiskt centrum för arbetstagarnas 
frågor, EZA, från att genomföra europeiska projekt, eftersom andelen eget kapital 
fortfarande är generellt lågt i deras medlemsorganisationer i de nya medlemsstaterna.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att 2009, inom ramen för översynen av 
budgetförordningen, hitta ett sätt att hantera budgetpost 04 03 03 02 som begränsar den 
årliga nedtrappningen för (ETUI-REHS och EZA). 

Social dialog och rörlighet (04 03)

7. Europaparlamentet beklagar att anslagen till arbetstagarnas sociala dialog och rörlighet 
har minskats med 1,5 procent sedan föregående år och understryker att detta område enligt 
parlamentet är särskilt betydelsefullt i dessa globaliseringens tider.

1 Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget.
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8. Europaparlamentet välkomnar att anslaget till budgetposten ”Relationer mellan 
arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen” (04 03 03 01) höjs med 650 000 EUR. 

9. Europaparlamentet beklagar att anslaget till budgetposten för information till, samråd med 
och medverkan av representanter i företag (04 03 03 03) har sänkts med 800 000 EUR 
trots att parlamentet upprepade gånger har framhållit hur viktiga de europeiska 
företagsråden är för att det ska råda goda förhållanden mellan arbetsmarknadens parter i 
multinationella koncerner och i företag med närvaro i flera av EU:s medlemsstater. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om det inte går att förbättra 
genomförandet av budgetpost 04 03 03 03 i framtiden genom bättre anbudsförfaranden. 

10. Europaparlamentet beklagar att anslaget till Eures (Europeiska nätverket för 
arbetsförmedlingar) sänks med 1 000 000 EUR. 2007 beslutade parlamentet att höja 
anslaget till Eures med precis detta belopp för att ge Eures möjlighet att förbättra 
kvaliteten på sina tjänster och kräver att anslagen i budgeten för 2009 återställs till 
2008 års nivå.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inom ramen för budgetpost 04 03 05 – fri 
rörlighet för arbetstagare och samordning av de sociala trygghetssystemen – undersöka 
möjligheterna att införa ett europeiskt socialkort för arbetstagare som utövar sin rätt till fri 
rörlighet. Kortet skulle vara jämförbart med det europeiska sjukförsäkringskortet och 
underlätta medborgarnas tillgång till socialförsäkringsförmåner och bidra till att minska 
administrativa bördor genom informationsdelning. Parlamentet rekommenderar att ett 
sådant kort inledningsvis skulle beröra sakområdena i Europaparlamentets och rådets 
förordning nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala 
trygghetssystemen, dvs. förmåner vid sjukdom, pensionsförmåner, förmåner vid 
invaliditet, förmåner vid olycksfall, förmåner vid arbetslöshet samt familjeförmåner. 

Gemenskapsorgan

12. Europaparlamentet beklagar de sänkta anslagen, trots kommissionens löften om 
motsatsen, till tre gemenskapsorgan vars arbetsområden är sysselsättning och sociala 
frågor, nämligen Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor i Dublin, 
Europeiska arbetsmiljöbyrån i Bilbao och Europeiskt centrum för utveckling av 
yrkesutbildning (Cedefop) i Thessaloniki.  

13. Europaparlamentet kräver i dessa gemenskapsorgans intresse att minst lika höga anslag 
som för 2008 införs under den berörda rubriken i budgeten för 2009.

Framsteg (04 04 01)

14. Europaparlamentet kräver en höjning av betalningsbemyndigandena för området ”socialt 
skydd och social integration” med 1 000 000 EUR, och för området ”antidiskriminering 
och mångfald” med 800 000 EUR så att fler projekt och storskaliga projekt ska kunna 
genomföras 2009. 

15. Europaparlamentet konstaterar att samarbetet och samordningen mellan medlemsstaternas 
arbetsmarknadsmyndigheter rörande svartarbete inte räcker. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att inom ramen för Framsteg (04 04 01 03: arbetsvillkor) undersöka om det 
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går att inrätta ett organ som fungerar på liknande sätt som Europol, med uppgiften att 
bekämpa illegalt arbete.

16. Europaparlamentet uttrycker sin oro över de sociala problem och bostadsproblem som 
många kommuner i vissa ”gamla” medlemsstater står inför på grund av den för tillfället 
stora strömmen av medborgare från medlemsstater som nyligen har gått med i unionen, 
vilket är en följd av den fria rörligheten för tjänster och arbetstagare.  Parlamentet 
framhåller vikten av att hjälpa sådana kommuner att ge socialt stöd till den fria 
rörligheten, t.ex. inom ramen för Progressprogrammet, och att säkra den sociala 
sammanhållningen och öka villigheten att ta emot nya medlemsstater bland invånarna i de 
kommuner som just nu tar emot många invandrare. 

Pilotprojekt

17. Europaparlamentet framhåller pilotprojektens europeiska mervärde när det gäller att 
snabbt, och utanför de befintliga programmen, reagera på nya utvecklingstrender. 
Parlamentet betonar att pilotprojekt är viktiga för att kunna formulera framtidsinriktade 
initiativ och göra nya politiska prioriteringar. 

18. Europaparlamentet önskar att pilotprojektet ”Ny anställningssituation i vårdsektorn” 
(17 03 08) får fortsätta. Parlamentet påminner om att demografiska förändringar kommer 
att öka behovet av vårdtjänster, något som påverkar anställningssituationen i denna sektor. 
Parlamentet påpekar att pilotprojektet syftar till att lyfta fram bästa praxis och finansiera 
initiativ som kan bidra till att bättre möta utmaningarna på området.

19.  Europaparlamentet föreslår ett pilotprojekt för att förebygga våld mot äldre, som ska 
undersöka omfattningen av och orsakerna till fysiskt och psykiskt våld mot äldre, utreda 
metoderna för och konsekvenserna av ekonomiskt utnyttjande och utveckla strategier för 
att förebygga och minska sådana företeelser. I detta sammanhang vill parlamentet påpeka 
att enligt uppgifterna i parlamentets betänkande om Europas demografiska framtid har 
omkring 10 procent av alla äldre utsatts för våld, .

20. Europaparlamentet föreslår ett pilotprojekt för utstationerade arbetstagares arbets- och 
levnadsvillkor, eftersom det fortfarande saknas tillförlitliga uppgifter om dessa villkor. 
Undersökningarna bör huvudsakligen inrikta sig på lantbruks-, bygg- och vårdsektorerna, 
eftersom de flesta utstationerade arbetstagare återfinns i dessa sektorer.



PE407.741v02-00 6/6 AD\741031SV.doc

SV

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande 10.9.2008

Slutomröstning: resultat +:
–:
0:

45
2
0

Slutomröstning: närvarande ledamöter Jan Andersson, Edit Bauer, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, 
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Jean Louis 
Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, 
Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin 
Jöns, Ona Juknevičienė, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth 
Lynne, Mary Lou McDonald, Thomas Mann, Maria Matsouka, 
Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, 
Pier Antonio Panzeri, Rovana Plumb, Jacek Protasiewicz, Bilyana 
Ilieva Raeva, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean 
Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, 
Gabriele Zimmer

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Petru Filip, Donata Gottardi, Rumiana Jeleva, Anne E. Jensen, Dieter-
Lebrecht Koch, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Roberto 
Musacchio, Csaba Sógor

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)


