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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at en undersøgelse fra Eurofound viste, at de finansielle 
foranstaltninger, der blev gennemført af regeringerne og arbejdsmarkedets parter under 
covid-19-krisen, har mindsket de økonomiske problemer; der henviser til, at 
undersøgelsen også viser, at graden af tillid til både nationale regeringer og Unionen er 
langt højere blandt de respondenter, der modtog støtte; der henviser til, at de 
økonomiske følgevirkninger af covid-19-krisen ifølge undersøgelsen har medført, at 
flere husstande er kommet under økonomisk pres, end det var tilfældet før krisen; der 
henviser til, at næsten halvdelen af alle respondenter (47 %) angiver, at deres husstand 
har svært ved at få det til at løbe rundt; 

B. der henviser til, at en undersøgelse fra Eurofound har vist, at 13 % af de selvstændige 
respondenter, som ikke har noget personale, og 8 % af de respondenter, som arbejdede 
for en arbejdsgiver, blev arbejdsløse, efter at covid-19-krisen brød ud; der henviser til, 
at respondenter i den yngste aldersgruppe (18-34 år) og personer med en uddannelse på 
primær- eller sekundærtrinnet var i større risiko for at blive arbejdsløse under 
pandemien;

C. der henviser til, at Eurofounds forskning understreger, at covid-19-krisen udgør en 
alvorlig risiko for, at flere årtiers opnåede resultater hvad angår deltagelse på 
arbejdsmarkedet rulles tilbage, navnlig hvis aktiviteten vanskeliggøres yderligere i 
sektorer, hvor kvinder er overrepræsenteret; der henviser til, at det både socialt og 
økonomisk er absolut nødvendigt, at der træffes foranstaltninger; der henviser til, at 
undersøgelser foretaget af Eurofound fremhæver, hvor vigtigt det er at gennemføre 
politiske tiltag, der kan støtte ligestilling mellem kønnene og integration af kvinder i 
arbejdsstyrken;

D. der henviser til, at covid-19-krisen forventes at udløse en økonomisk og social krise, der 
vil få stor indvirkning på arbejdsmarkederne; der henviser til, at tidligere Eurofound-
forskning har vist, at sådanne situationer kan håndteres ved hjælp af offentlige 
foranstaltninger og foranstaltninger baseret på arbejdsmarkedets parter for at opretholde 
og skabe beskæftigelse eller sikre indkomststøtte til arbejdsløse og personer uden for 
arbejdsstyrken, og anerkender i den henseende betydningen af foranstaltninger, som 
medfinansieres af europæiske fonde som ESF og EGF;

1. understreger, at Unionen og medlemsstaterne i overensstemmelse med artikel 151 i 
TEUF og under hensyntagen til grundlæggende sociale rettigheder som dem, der er 
fastsat i den europæiske socialpagt undertegnet i Torino den 18. oktober 1961 og i 
fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og 
sociale rettigheder fra 1989, bør have som mål at fremme beskæftigelsen, forbedre leve- 
og arbejdsvilkårene, sikre passende social beskyttelse, udvikle varig beskæftigelse af 
høj kvalitet og bekæmpe social udstødelse;

2. anerkender, at budgetforslaget for 2021 er baseret på Kommissionens nye forslag til den 
flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 af 27. maj 2020; glæder sig over den 
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nødvendige genopretningsplan, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd, men 
beklager, at Det Europæiske Råds forslag til FFR af 21. juli 2020 er 25 700 mio. EUR 
lavere end Kommissionens reviderede forslag; fremhæver, at de aktuelle ekstraordinære 
omstændigheder ikke kan tackles med et budget, der er udformet til "business as usual", 
og understreger, at der er behov for en mere ambitiøs reaktion i overensstemmelse med 
Parlamentets holdning;

3. opfordrer Unionen til at øge sin indsats for at sætte skub i den sociale samhørighed og 
den sociale konvergens i opadgående retning i Europa; minder om, at over 
100 millioner europæere inden covid-19-udbruddet dagligt kæmpede med fattigdom og 
materielle afsavn, og at situationen sandsynligvis vil blive yderligere forværret som 
følge af krisen, navnlig blandt udsatte sociale grupper; anerkender, at alle europæiske 
fonde og programmer på det sociale område, navnlig Den Europæiske Socialfond 
(ESF), ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og 
Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) spiller en 
afgørende rolle i den nuværende FFR for 2014-2020, og anerkender den endnu vigtigere 
rolle, som den fremtidige ESF+ og EGF kommer til at spille i de næste syv år; insisterer 
derfor på, at ESF+ og navnlig Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst 
Stillede tildeles passende finansiering med henblik på at få bugt med fattigdommen i 
Europa;

4. minder om, at covid-19-udbruddet har krævet tusindvis af liv i Europa og har ført til en 
hidtil uset krise med katastrofale følger for mennesker, familier, arbejdstagere, navnlig 
mobile arbejdstagere, NGO'er og civilsamfundsorganisationer og virksomheder, særligt 
SMV'er og mikrovirksomheder, og kræver derfor, at Rådet og Kommissionen reagerer 
på en hidtil uset og effektiv måde; fremhæver, at 2021 vil blive et afgørende år for 
Unionens budget, idet det både vil være det første år i FFR'en for 2021-2027 og det 
første år i "genopretningen efter covid-19"; understreger navnlig, at kun et socialt og 
bæredygtigt budget, der ikke lader nogen gruppe eller sektor i stikken, vil have en 
indvirkning på genopretningen efter covid-19-krisen;

5. understreger, at Unionens budget for 2021 primært bør fokusere på at afbøde de sociale 
og beskæftigelsesmæssige virkninger af covid-19-krisen for arbejdstagere og 
virksomheder og på at støtte medlemsstaternes genopretning, samtidig med at der også 
bygges videre på den europæiske grønne pagt og den digitale omstilling; glæder sig i 
den forbindelse over, at 2021-budgettet vil blive suppleret med 211 000 mio. EUR i 
tilskud og ca. 133 000 mio. EUR i lån under EU-genopretningsinstrumentet;

6. understreger, at Unionen og alle medlemsstaterne er nødt til at udvise fuld solidaritet 
med dem, der har de største behov, og til gennem oprettelse af en øremærket støttefond 
at sikre, at intet land eller territorium overlades til at bekæmpe covid-19-udbruddet på 
egen hånd, herunder de oversøiske lande og territorier og regionerne i den yderste 
periferi; minder især om Parlamentets beslutning af 17. april 2020 om en EU-
koordineret indsats til bekæmpelse af covid-19-pandemien og dens konsekvenser1;

7. understreger, at genopretningsindsatsen bør fremme bæredygtig vækst, der er i 

1 Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0054.
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overensstemmelse med den europæiske grønne pagt, modstandsdygtigheden i vores 
samfund og kvalitetsbeskæftigelse, og bør suppleres af en stærk social dimension, der 
adresserer sociale og økonomiske uligheder og behovene hos dem, der er hårdest ramt 
af krisen, navnlig Unionen og dens oversøiske lande og territorier samt sårbare og 
ugunstigt stillede grupper, såsom dem, der er ramt af fattigdom, arbejdsløse, ældre og 
unge, personer med handicap, enlige forældre samt mobile arbejdstagere og migranter, 
hvis sociale inklusion og arbejdsmarkedsintegration og forbliven på arbejdspladsen skal 
støttes og fremmes;

8. anerkender, at de fleste af de sektorer, der er blevet hårdest ramt af covid-19-krisen, er 
kvindedominerede og vigtige sektorer, hvoraf visse allerede er præget af usikre 
arbejdsvilkår, og at der bør gøres en særlig indsats og afsættes særlige ressourcer i 
genopretningsperioden for at forbedre beskæftigelsesvilkårene og anerkendelsen af 
disse sektorer;

9. glæder sig over Kommissionens forslag om at afsætte 1,5 000 mio. EUR i 2021 til 
Fonden for Retfærdig Omstilling (FRO) og understreger, at det er nødvendigt, at FRO 
spiller en central rolle med hensyn til at støtte enkeltpersoners behov og social trivsel, 
skabe ordentlige og varige arbejdspladser, omskole arbejdstagere med henblik på at 
forberede dem til moderne arbejdspladser ved at tilbyde passende livslang læring og 
fremme lige jobmuligheder for alle samt ved at oprette en social infrastruktur, der 
sikrer, at ingen lades i stikken;

10. glæder sig over den kommende sammenlægning af de nuværende instrumenter ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD og EaSI under Den Europæiske Socialfond 
Plus (ESF+), hvilket burde gøre det muligt at forbedre synergierne og mindske den 
administrative byrde; beklager ikke desto mindre, at det samlede beløb, der afsættes til 
ESF+, stadig ligger under niveauet for den flerårige finansielle ramme for 2014-2020; 
minder om, at ESF+ ved at omsætte principperne i den europæiske søjle for sociale 
rettigheder til praksis vil blive det vigtigste finansielle instrument til at styrke Europas 
sociale dimension og sikre genopretningen efter covid‑19‑krisen; afviser enhver 
nedskæring af budgettet til ESF+, eftersom manglen på tilstrækkelige finansielle midler 
ikke blot risikerer at bringe den effektive gennemførelse af fonden og opnåelsen af 
målene med denne i fare, men også at forhindre en effektiv genopretning; er i den 
forbindelse bekymret over Kommissionens foreslåede bevillinger til ESF+ i 
budgetforslaget for 2021 (12 655,1 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger og 
15 374,8 mio. EUR i betalingsbevillinger) og opfordrer til en betydelig forhøjelse heraf, 
navnlig for at tackle langtidsledighed og ledighed blandt unge og ældre, børnefattigdom, 
risiko for fattigdom og social udstødelse, forskelsbehandling, sikre en styrket social 
dialog, tackle den langsigtede strukturelle demografiske forandring og sikre adgang for 
alle, navnlig for den aldrende befolkning, til afgørende og centrale tjenester såsom 
sundhedspleje, social beskyttelse, mobilitet, passende ernæring og anstændige 
boligforhold;

11. bifalder i den forbindelse Kommissionens forslag om et nyt REACT-EU-instrument, der 
har til formål at øge den finansiering, der er afsat til samhørighedspolitikken, i tillæg til 
de eksisterende rammebeløb for 2014-2020 og oven i de foreslåede rammebeløb for 
perioden 2021-2027; er imidlertid bekymret over dens midlertidige, kortsigtede karakter 
og det faktum, at ESF+ i sig selv ikke har tilstrækkelige finansielle midler til resten af 
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FFR-perioden; opfordrer Kommissionen til senest den 31. marts 2025 at forelægge 
Parlamentet og Rådet en evalueringsrapport om REACT-EU, der skal medtage de 
budgetmæssige forpligtelser for 2020, 2021 og 2022, herunder oplysninger om 
opfyldelsen af REACT-EU's mål, effektiviteten af dens anvendte midler, typerne af 
finansierede tiltag, støttemodtagerne og de endelige modtagere af de finansielle 
bevillinger og den europæiske merværdi, den bidrager med for så vidt angår den 
økonomiske genopretning;

12. glæder sig over en række nye forslag fra Kommissionen, der har til formål tackle de 
sociale virkninger af den nuværende eller kommende kriser; bemærker i den forbindelse 
indførelsen af midlertidige foranstaltninger under ESF+ som reaktion på ekstraordinære 
omstændigheder; advarer om den mulige risiko for at svække forpligtelserne vedrørende 
den tematiske koncentration, som vil bringe ESF+'s centrale mål og investeringer samt 
den gode anvendelse og effektivitet af ESF+'s investeringer i fare, eftersom 
Kommissionen under ekstraordinære omstændigheder kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, der udvider selve anvendelsesområdet for ESF+ og reducerer 
forpligtelserne vedrørende den tematiske koncentration;

13. anerkender desuden i den forbindelse Kommissionens forslag om at finansiere 
ordninger med nedsat arbejdstid i forbindelse med sådanne midlertidige 
foranstaltninger; minder imidlertid om, at ordninger med nedsat arbejdstid allerede vil 
blive finansieret af det nyligt indførte midlertidige SURE-instrument, som er langt 
større, og at Kommissionen har forpligtet sig til snart at indføre et permanent instrument 
i form af en europæisk arbejdsløshedsgenforsikringsordning; understreger i den 
forbindelse, at ESF+ allerede nu har begrænsede midler til rådighed til de oprindelige 
tematiske koncentrationer, og at disse i så fald kan blive reduceret yderligere; minder 
endvidere om, at ordninger med nedsat arbejdstid kræver langt flere midler; opfordrer i 
den forbindelse Kommissionen til at indføre den europæiske 
arbejdsløshedsgenforsikringsordning uden yderligere forsinkelse;

14. understreger, at partnerskabsprincippet er vigtigt for at sikre, at arbejdsmarkedets parter 
inddrages i alle planlægnings‑, gennemførelses‑ og overvågningsfaser af de projekter, 
der finansieres af de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene); anser det 
for nødvendigt, at partnerskabsprincippet også medtages i ESI‑fondene og i andre 
relevante EU‑fonde, herunder i genopretnings- og resiliensfaciliteten og REACT‑EU, 
for perioden 2021-2027;

15. understreger, at den kommende rationalisering bør baseres på dokumentation og på en 
konsekvensanalyse og være i overensstemmelse med dagsordenen for bedre regulering 
samt de dertil knyttede anbefalinger fra Den Europæiske Revisionsret; mener, at 
rationaliseringen også bør bidrage til at tackle de sociale virkninger, som er blevet gjort 
tydeligere af covid-19-krisen; fremhæver i den forbindelse, at de aktiviteter, der 
gennemføres inden for beskæftigelse og sociale anliggender, altid bør munde ud i 
strategiske foranstaltninger med klart definerede mål og delmål, og at effektiv og 
produktiv udnyttelse af midlerne er lige så vigtig som de samlede budgetlofter;

16. glæder sig i lyset af den forventede stigning i efterspørgslen i kølvandet på covid-19-
krisen over Kommissionens forslag om at øge den årlige støtte til EGF til 386 mio. EUR 
fra 2021 og fremefter og er bekymret over, at Rådets forslag om at begrænse denne 
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finansiering til 197 mio. EUR i 2021 vil undergrave EGF's vigtige rolle i forbindelse 
med at yde støtte til arbejdstagere, der har mistet deres arbejde i forbindelse med 
omstruktureringer;

17. bemærker Kommissionens tilsagn om at mobilisere EGF som reaktion på covid-19-
krisens indvirkning på det sociale og økonomiske plan og påpeger, at en udvidelse af 
fondens anvendelsesområde med henblik på at yde støtte til den digitale og grønne 
omstilling vil kræve tilstrækkelig finansiering for 2021, der skal gå ud over det loft, som 
Rådet har fastsat;

18. minder om, at EGF ikke berører ikke de pågældende virksomheders sociale ansvar, 
hverken i medfør af national ret eller kollektive overenskomster, navnlig når der tale om 
obligatoriske foranstaltninger til fordel for afskedigede arbejdstagere; opfordrer til, at 
der foretages en grundig vurdering af de foranstaltninger, der skal finansieres af EGF, 
med det formål at anvende midlerne på en effektiv måde;

19. understreger, at det i forbindelse med de vedvarende budgetmæssige begrænsninger og 
genopretningen efter covid-19 vil være af afgørende betydning, at det almindelige 
budget for 2021 anvendes på bedste vis, herunder til fremtidige kompetencepolitikker 
og -foranstaltninger til støtte for omstillingen på arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til 
de demografiske ændringer, den grønne og den digitale omstilling, og til at fremme 
integrationen af sårbare og dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet; gentager, at 
brugen af digitale løsninger baseret på menneskecentreret kunstig intelligens er en 
mulighed for at skabe arbejdspladser og integrere disse grupper på arbejdsmarkedet 
under fuld overholdelse af deres grundlæggende rettigheder og arbejdsvilkår, herunder 
med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen, samt de sociale konsekvenser 
heraf;

20. opfordrer til, at der i EU's programmer fokuseres på projekter, der fremmer og øger 
bevarelsen af eksisterende arbejdspladser og skabelsen af kvalitetsjob med rettigheder 
og stabile og regulerede løn- og arbejdsvilkår samt effektiv og målrettet bekæmpelse af 
fattigdom og social udstødelse;

21. understreger endvidere betydningen af at bekæmpe fattigdom, herunder børnefattigdom, 
og af at tackle sociale uligheder og problemet med ungdomsarbejdsløshed og unges 
adgang til arbejdsmarkedet;

22. tilslutter sig Kommissionens prognose om, at bekæmpelse af børnefattigdom vil blive 
endnu vigtigere i de kommende år i forbindelse med genopretningen efter covid-19-
udbruddet; fremhæver i den forbindelse både Parlamentets og Kommissionens holdning 
om, at medlemsstaterne bør afsætte mindst 5 % af ESF+‑midlerne under delt forvaltning 
til støtteaktiviteter inden for rammerne af den europæiske børnegaranti; insisterer derfor 
i overensstemmelse med Parlamentets holdning om ESF+ på, at der under ESF+ skal 
oprettes en særskilt budgetpost for den europæiske børnegaranti med en bevilling på 
3 mia. EUR for 2021;

23. opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at prioritere bekæmpelse af 
ungdomsarbejdsløshed, navnlig som led i den europæiske genopretningsindsats, til at 
gøre fuld brug af finansielle instrumenter, såsom ungdomsgarantien og europæiske 
programmer som Erasmus+, samt til at iværksætte skræddersyede foranstaltninger til at 
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tackle ungdomsarbejdsløshed og gøre unge mennesker mere beskæftigelsesegnede;

24. fremhæver, at covid-19-krisen allerede har gjort mange mennesker arbejdsløse, navnlig 
unge, som oftere har usikre ansættelsesforhold; glæder sig i den forbindelse over 
Kommissionens planer om at styrke den europæiske ungdomsgaranti og fremhæver, at 
det er nødvendigt, at medlemsstaterne fortsat investerer tilstrækkelige ESF+‑midler i 
foranstaltninger til støtte for ungdomsbeskæftigelsen, hvorfor de skal afsætte mindst 
15 % af deres ESF+‑midler under delt forvaltning til målrettede tiltag og 
strukturreformer, der støtter ungdomsbeskæftigelse af høj kvalitet;

25. er af den faste overbevisning, at kønsbudgettering skal integreres i det almindelige 
budget for 2021 for bedre at afstemme politikker og aktiviteter, der fremmer kvinders 
ligelige deltagelse på arbejdsmarkedet, og for at sikre omfattende systemer til 
overvågning og måling af budgetbevillinger til kvinder og mænd;

26. understreger vigtigheden af budgetmæssig ansvarlighed og prioritering, når det handler 
om at skabe reel værdi for pengene for EU-borgerne, herunder et stærkere fokus på 
evidensbaseret inklusiv politikudformning og særlig opmærksomhed på sociale, 
regionale og territoriale forskelle samt indkomstulighed;

27. fremhæver det vigtige bidrag, som agenturerne yder i forbindelse med håndteringen af 
en lang række beskæftigelsesmæssige og sociale spørgsmål såsom leve- og 
arbejdsvilkår, mobilitet, sundhed og sikkerhed, færdigheder m.m. og dataindsamling, 
navnlig gennem undersøgelser; understreger, at deres opgaver er under konstant 
udvikling, og at de derfor skal have de nødvendige ressourcer til at udføre dem; 
opfordrer derfor til, at der foretages en grundig vurdering af de nye og eksisterende 
opgaver, der pålægges agenturerne, og af deres samlede performance med henblik på at 
sikre passende og effektive budgetbevillinger og for at sikre, at de har den nødvendige 
finansiering til at kunne indsamle de kvalitative data, der er nødvendige for bedre at 
kunne opfylde disse forpligtelser; insisterer navnlig på at sikre en passende bemanding 
og finansiering af Den nye Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed;

28. påpeger i den forbindelse, at de i øjeblikket planlagte midler til Den Europæiske 
Arbejdsmarkedsmyndighed for 2021 er færre end dem, der var fastsat i den ajourførte 
finansieringsoversigt for agenturet, som lød på 29 mio. EUR for 2021 i stedet for 
24 mio. EUR; mener – på baggrund af de udfordringer, som covid‑19‑krisen har gjort 
tydeligere med hensyn til at sikre fair arbejdskraftmobilitet, navnlig for udstationerede 
arbejdstagere og sæsonarbejdere – at Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndigheds 
budget bør øges, så det som minimum svarer til det oprindeligt planlagte beløb;

29. opfordrer til, at der oprettes et tværnationalt forum, hvor nationale beslutningstagere kan 
udveksle praksis og erfaringer vedrørende støtte til arbejdsgivere og arbejdstagere, der 
er ramt af økonomiske kriser og arbejdsmarkedskriser, og hvor der kan trækkes på 
oplysninger om tiltag indhentet af Eurofounds Europæiske Overvågning af 
Omstrukturering (støtteinstrumenter og juridiske databaser) og den ekspertise, der er 
opbygget i lignende tidligere øvelser (såsom Eurofounds seminarer om regional 
industripolitik, der blev gennemført inden for rammerne af pilotprojektet 
"Fremstillingssektorens fremtid i Europa", eller GD for Beskæftigelses nationale 
seminarer om foregribelse og styring af omstruktureringer (A.R.E.A.S.)), og som blev 
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gennemført takket være et samarbejde mellem forskellige EU-institutioner (f.eks. GD 
for Beskæftigelse, Eurofound og Cedefop);

30. minder om Kommissionens tilsagn om hurtigt at vurdere revisionen af direktivet om 
biologiske agenser og eventuelt anden lovgivning om sundhed og sikkerhed på 
arbejdspladsen i lyset af covid-19-krisen og om at fremskynde arbejdet med den nye 
EU-strategiramme for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen; opfordrer i den 
forbindelse til, at der afsættes passende midler til den ansvarlige enhed i GD for 
Beskæftigelse, så denne forpligtelse kan blive opfyldt;

31. er bekymret over Kommissionens forslag om at lægge forskellige budgetposter 
vedrørende socialpolitiske mål sammen, navnlig sammenlægningen af de poster, der 
støtter Oplysnings- og uddannelsesvirksomhed til fordel for arbejdstagerorganisationer, 
Information, høring og deltagelse af virksomhedsrepræsentanter og Forholdet mellem 
arbejdsmarkedets parter og den sociale dialog til én enkelt budgetpost "07 20 04 06 –
  Særlige kompetencer inden for det socialpolitiske område, herunder den sociale 
dialog"; mener, at særskilte budgetposter, som det var tilfældet tidligere, vil sikre den 
nødvendige gennemsigtighed og de nødvendige midler til hvert af disse centrale 
områder;

32. bekræfter, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger – såfremt de er 
omhyggeligt forberedt – er værdifulde redskaber til at iværksætte nye aktiviteter og 
politikker inden for beskæftigelse og social integration, og at der tidligere med held er 
blevet gennemført flere idéer fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender i 
form af pilotprojekter/forberedende foranstaltninger; minder om, at disse værktøjer bør 
være målrettet mod at fremme innovative ideer, som afspejler behovene under den 
nuværende krise og i de fremtidige politikker;

33. er imidlertid bekymret over den manglende objektivitet i Kommissionens 
forhåndsvurdering, som har en betydelig indvirkning på vedtagelsen af disse i 
Parlamentet, og understreger betydningen af en gennemsigtig tilgang fra 
Kommissionens side, når den vurderer pilotprojekter og forberedende foranstaltninger;

34. opfordrer endvidere til, at det sikres, at gennemførelsen af pilotprojekter og 
forberedende foranstaltninger er i overensstemmelse med de vedtagne mål og 
henstillinger; opfordrer Kommissionen til af effektivitetshensyn at prioritere 
gennemførelsen af disse projekter og foranstaltninger via Unionens agenturer, når de 
falder ind under deres ekspertiseområder;

35. understreger, at det er vigtigt at medtage de oversøiske lande og territorier i 
budgetteringen; opfordrer indtrængende Kommissionen til at gennemføre 
foranstaltninger og sikre finansiering til at imødegå virkningerne af covid‑19‑krisen i de 
oversøiske lande og territorier.
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