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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas: 

A. Befintlig ojämlikhet ökar på grund av pandemins oproportionerliga effekt på sårbara grupper, 
och slutsatser visar att svårigheterna att få ekonomin att gå ihop ökade betydligt bland de 
personer som redan befann sig i en osäker situation1. Enligt de senaste uppgifterna från 
Eurofound rapporterade 23 % av arbetstagarna med minimilön i unionen att de hade svårt eller 
mycket svårt att få ekonomin att gå ihop, jämfört med 11,5 % av övriga arbetstagare, och totalt 
16 % av minimilöntagarna levde i materiellt fattiga hushåll, jämfört med 6 % av övriga 
arbetstagare2.

B. Covid-19-krisen och de oönskade konsekvenserna av nedstängningsåtgärderna riskerar att 
äventyra flera årtiondens framsteg på området för jämställdhet med konkreta risker för att 
kvinnor kopplas bort från arbetsmarknaden och att könsrollerna förstärks. På grund av den 
sektorsspecifika och yrkesmässiga segregeringen på arbetsmarknaden, där kvinnor är 
överrepresenterade i låglönejobb,  deltidsarbete och i sektorer som drabbats hårt av covid-19-
pandemin, löper kvinnor större risk än andra grupper att drabbas av krisens 
sysselsättningsmässiga och sociala konsekvenser3.

C. Eurofounds forskning visar att den sociala dialogens kapacitet behöver stärkas för att hantera 
fördelningseffekter och underlätta en rättvis omställning, och det finns belägg för att de 
oönskade effekterna av vissa klimatåtgärder, särskilt när de påverkar företag och arbetstagare 
inom vissa sektorer och regioner, kan hanteras av arbetsmarknadens parter och lösningar kan 
uppnås genom social dialog och gemensamma initiativ4.

D. Eurofounds covid-19-undersökning visar att det mentala välbefinnandet har nått sin lägsta nivå 
hos alla åldersgrupper sedan pandemin började för över ett år sedan och detta är tydligt framför 
allt hos ungdomar och personer som har förlorat sina arbeten5.

E. Unionen och medlemsstaterna har vidtagit ett brett spektrum av åtgärder för att minimera 
pandemins inverkan på företag, arbetstagare och människor. Åtgärdernas art förändras och 
utökas, och åtgärder och instrument som samlar in och strukturerar information, såsom 
Eurofounds COVID-19 EU PolicyWatchs databas eller EU:s omstruktureringsövervakares 
databas för stödinstrument, är därför viktiga för att övervaka utvecklingen och bidra med 
underlag för utvärderingen av dem6.

1. Europaparlamentet upprepar att 2022 kommer att fortsätta att vara ett kritiskt år, och betonar 
att de sociala och sysselsättningsrelaterade utmaningarna i förbindelse med den ekonomiska 
nedgången till följd av covid-19-pandemin har haft en oproportionerligt stor inverkan på olika 

1 Eurofound, 2021 - Living, working and Covid 19
2 Eurofound, 2021, Annual minimum wage
3 (Eurofound (2020), Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
4 Eurofound, 2021 - Distributional impacts of climate policies in Europe
5 Eurofound, 2021 - Living, working and Covid 19
6 COVID-19 EU Policy Watch database, ERM database
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medlemsstater, olika regioner och olika grupper i vårt samhälle och har hårdast drabbat de mest 
sårbara grupperna och särskilt arbetsmarknaden.

2. Europaparlamentet kräver kraftfulla åtgärder för alla människor, särskilt ungdomar, alla 
familjer, inklusive hbtq-familjer, arbetstagare inklusive egenföretagare och företag, särskilt små 
och medelstora företag, och en socialt och ekonomiskt hållbar budget som inte lämnar någon 
på efterkälken.

3. Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang den avgörande roll som spelas av unionens 
fonder och finansieringsinstrument, däribland Next Generation EU med faciliteten för 
återhämtning och resiliens samt Europeiska socialfonden (ESF+), som är den främsta 
drivkraften för att stärka unionens sociala dimension och säkerställa en socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt hållbar, rättvis, inkluderande och icke-diskriminerande återhämtning i linje med 
principerna i den europeiska pelaren för sociala rättigheter och den gröna given, Europeiska 
fonden för justering för globaliseringseffekter och Fonden för en rättvis omställning (FRO).

4. Europaparlamentet betonar att dessa fonder och instrument bör stödja alla relevanta berörda 
parters verksamheter, även icke-statliga organisationer och välgörenhetsorganisationer.

5. Europaparlamentet betonar att budgeten med en stark social och ekonomiskt hållbar dimension 
bör bidra till anpassningen till de nära förestående förändringarna på arbetsmarknaden, bevara 
och skapa högkvalitativ och hållbar sysselsättning med full respekt för arbetstagarnas 
rättigheter och anständiga anställnings- och arbetsvillkor, bidra till att utrota fattigdom och 
minska social utestängning, ojämlikheter och diskriminering, särskilt för barn och ungdomar, 
främja hållbar tillväxt och öka den uppåtgående sociala konvergensen ännu mer i tider av en 
kris utan motstycke till följd av den ekonomiska nedgång som orsakats av covid-19-pandemin 
och de efterföljande negativa sociala konsekvenserna.

6. Europaparlamentet betonar att krisen har påvisat många befintliga ojämlikheter, avslöjat nya 
former av diskriminering och förvärrat levnads- och arbetsvillkoren för många människor, 
däribland arbetstagare och deras familjer, särskilt sårbara grupper av arbetstagare och personer 
som har osäkra anställningskontrakt och anställningsavtal samt småföretagare och 
egenföretagare.

7. Europaparlamentet insisterar på behovet av att ta itu med de ekonomiska, sociala, 
intersektionella, territoriella, generationsmässiga och regionala skillnaderna och 
ojämlikheterna, eftersom sammanhållningspolitiken måste förbli en av prioriteringarna i 
återhämtningen efter covid-19.

8. Europaparlamentet håller med de europeiska ledarna om att det, mot bakgrund av den stigande 
arbetslösheten och ojämlikheten till följd av pandemin, är viktigt att kanalisera resurser dit de 
bäst behövs för att stärka våra ekonomier och att inrikta våra politiska insatser på lika tillgång 
till tjänster av god kvalitet för att främja lika möjligheter, skapande av arbetstillfällen av god 
kvalitet, entreprenörskap, kompetensutveckling och omskolning och minska fattigdom och 
utestängning. Parlamentet betonar att de extraordinära resurser som gjorts tillgängliga för att 
stödja Europas återhämtning är en möjlighet som inte får försittas.

9. Europaparlamentet betonar vikten av politik och åtgärder till stöd för omställningen på 
arbetsmarknaden, framsteg inom teknik och innovation och för att stärka våra ekonomiers 
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konkurrenskraft, särskilt när det gäller den digitala och gröna omställningen, i synnerhet i 
förbindelse med covid-19-krisen och de långsiktiga tendenserna.

10. Europaparlamentet betonar behovet av att anta ambitiösa strategier för att förbättra den unga 
generationens livsutsikter, bekämpa fattigdom och social utestängning, däribland 
barnfattigdom, och säkerställa anständiga arbetsvillkor att dessa verkligen upprätthålls, 
anställningstrygghet, fullgott socialt skydd, könsbalanserade möjligheter och en arbetsmiljö 
som är anpassad för personer med funktionsnedsättning och som främjar en säker och gynnsam 
miljö för alla i unionen.

11. Europaparlamentet insisterar på behovet av att anta ambitiösa strategier för livslångt lärande 
och för kompetenshöjning och omskolning och för erkännande av färdigheter som erhållits 
genom informellt och icke-formellt lärande, för att hantera de utmaningar som demografiska 
förändringar och den gröna och digitala omställningen medför, bland annat den ökade 
användningen av artificiell intelligens.

12. Europaparlamentet framhåller i detta sammanhang vikten av att stärka unionens utbildnings- 
och yrkesutbildningsprogram i linje med de ekonomiska och samhällsmässiga behoven för 
framtiden, stödja arbetstagare och lärare så att de förmedlar relevanta färdigheter och investera 
i digital infrastruktur.

13. Europaparlamentet påminner om att ekonomins och arbetsmarknadens återhämtning efter 
covid-19 fortsatt måste prioriteras.

14. Europaparlamentet påminner om att en icke-diskriminerande och jämlik integration på 
arbetsmarknaden eller en förbättring av förhållandena på arbetsmarknaden för kvinnor och de 
mest utsatta grupperna (såsom människor som lever i eller som riskerar fattigdom och social 
utestängning, särskilt de sämst ställda, personer med funktionsnedsättning, romer och andra 
missgynnade etniska minoriteter, ungdomar och äldre, ensamstående föräldrar och arbetslösa, 
särskilt långtidsarbetslösa, samt egenföretagare och arbetstagare med otrygga 
anställningsvillkor) är avgörande för att skapa ett rättvist och socialt jämlikt och inkluderande 
samhälle.

15. Europaparlamentet noterar kommissionens förslag att anslå 13,1735 miljarder EUR under 2022 
till ESF+. Parlamentet betonar att ESF+ måste spela en nyckelroll till stöd för medlemsstaternas 
insatser för att främja social inkludering, bekämpa fattigdom, uppnå hög sysselsättning av hög 
kvalitet för alla, särskilt för dem som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden, och i 
synnerhet skapa bättre möjligheter för ungdomar, icke-diskriminerande och inkluderande 
arbetsmarknader, arbetsvillkor som möjliggör balans mellan arbete och privatliv för föräldrar 
och omsorgsgivare, jämställdhet, ett fullgott socialt skydd och en kvalificerad och resilient 
arbetskraft som är förberedd för omställningen till en grön och digital ekonomi.

16. Europaparlamentet välkomnar överföringen från React-EU av ytterligare 10,8 miljarder EUR 
till sammanhållning under 2022, varav 30 % kommer att anslås till ESF+. Parlamentet 
uppmanar med kraft medlemsstaterna att snabbt sätta in dessa resurser för att begränsa krisens 
sociala konsekvenser. Parlamentet påminner om att React-EU:s resurser ska stödja skapandet 
av sysselsättning av god kvalitet, särskilt för personer i utsatta situationer, samt stödja sociala 
system som bidrar till åtgärder för social inkludering, icke-diskriminering och utrotning av 
fattigdom, med särskilt fokus på barnfattigdom, och stärka en jämlik tillgång till sociala tjänster 
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av allmänt intresse, bland annat för barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, etniska 
minoriteter och hemlösa (i enlighet med artikel 8 i React-EU-förordningen).

17. Europaparlamentet påminner om att genomförandet av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och handlingsplanen för genomförandet av de 20 principerna i pelaren kommer att 
bidra till att hantera de utmaningar som Europa står inför, såsom digitaliseringen, den gröna 
omställningen och demografiska förändringar, och att den kommer att bidra till att mildra covid-
19-pandemins negativa inverkan på hälsan och sysselsättningen samt dess sociala och 
ekonomiska följder. 

18. Europaparlamentet upprepar att faciliteten för återhämtning och resiliens måste bidra till 
genomförandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter för att skapa stabila 
arbetstillfällen av hög kvalitet, social sammanhållning och inkludering. Parlamentet betonar att 
reformerna från de nationella planerna bör vara i linje med Porto-målen och den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, och att medlemsstaterna bör öka investeringarna när det gäller 
den sociala dimensionen i linje med sina sociala reformer vad gäller arbetsmarknaden, 
utbildning och färdigheter, social trygghet och subventionerat boende, särskilt i de 
medlemsstater där det finns ett ökat behov av sociala åtgärder inom ramen för de landsspecifika 
rekommendationerna.

19. Europaparlamentet påminner om att den sociala dialogen och arbetsmarknadens parter måste 
utgöra en hörnsten i återhämtningsplanen och bidra till genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter, både på nationell nivå och EU-nivå, samt systematiskt involveras 
i utformningen, genomförandet och övervakningen av nationella och europeiska planer för 
återhämtning och resiliens. Parlamentet uppmanar alla medlemsstater att investera i 
kapacitetsuppbyggnad hos arbetsmarknadens parter och det civila samhällets organisationer, 
däribland genom utbildning, nätverksåtgärder och förstärkning av den sociala dialogen, och i 
aktiviteter som genomförs gemensamt av arbetsmarknadens parter för att genomföra politik för 
sysselsättning, utbildning och social integration. 

20. Europaparlamentet välkomnar stödpaketet för anställning av ungdomar, i synnerhet den 
utökade ungdomsgarantin, och betonar att medlemsstaterna måste genomföra detta genom att 
investera relevanta EU-medel som görs tillgängliga för deras utbildning, yrkesutbildning, 
omskolning och anställbarhet.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och kommissionen att göra kampen mot 
ungdomsarbetslösheten till en prioritering, särskilt i samband med insatserna för den europeiska 
återhämtningen, samt att till fullo utnyttja finansieringsinstrument såsom ungdomsgarantin.

22. Europaparlamentet påminner om att alla medlemsstater är skyldiga att avsätta en lämplig del 
av sina ESF+-medel under delad förvaltning till riktade insatser och strukturreformer för att 
stödja sysselsättningsåtgärder för ungdomar, i synnerhet inom ramen för 
genomförandearrangemangen inom ungdomsgarantin, och om att medlemsstater med en andel 
unga som varken arbetar eller studerar som är högre än genomsnittet i unionen är skyldiga att 
avsätta minst 12,5 % av sina ESF± medel för att genomföra ungdomsgarantin.

23. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att på bästa sätt utnyttja den direkt förvaltade 
delen av ESF+, delen för sysselsättning och social innovation, för investeringar i social 
innovation och för att stödja arbetskraftens rörlighet, men även för att förhindra kompetensflykt 
från vissa medlemsstater, avlägsna områden eller landsbygden.
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24. Europaparlamentet beklagar att 22 % av alla barn i unionen år 2019 riskerade att drabbas av 
fattigdom eller levde i allvarlig materiell fattigdom eller i hushåll där i princip ingen 
förvärvsarbetar.  Parlamentet betonar att behovet av att bekämpa barnfattigdom kommer att bli 
än mer viktigt under de kommande åren i samband med återhämtningen från den ekonomiska 
nedgången till följd av covid-19-utbrottet. Parlamentet välkomnar den antagna europeiska 
barngarantin, som syftar till att säkerställa att alla barn i Europa som löper risk att drabbas av 
fattigdom eller socialt utanförskap får tillgång till fri hälso- och sjukvård, utbildning, 
förskoleverksamhet och barnomsorg, samt anständiga bostadsförhållanden och tillräckligt med 
mat.

25. Europaparlamentet påminner om att medlemsstaterna bör använda sina ESF+- medel för att 
effektivt hantera barnfattigdomen och stödja riktade åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att främja genomförandet av barngarantin. Parlamentet betonar i detta hänseende vikten 
av medlemsstaternas investeringar av EU-medel i kampen mot barnfattigdom och social 
utestängning.

26. Europaparlamentet uppmuntrar medlemsstaterna att gå längre än minimikraven i ESF+ med 
tanke på den fortsatt höga nivån av barnfattigdom och social utestängning i hela unionen. 
Parlamentet upprepar sin uppmaning till kommissionen att investera minst 20 miljarder EUR i 
den europeiska barngarantin under perioden 2021–2027 varav minst 3 miljarder ska göras 
tillgängliga 2022.

27. Europaparlamentet framhäver den viktiga roll som den omarbetade Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter (EGF) kan spela för att stödja och omskola arbetstagare som 
sagts upp till följd av covid-19-krisens ekonomiska konsekvenser. Parlamentet påminner om 
att EGF erbjuder tillfälligt engångsstöd i efterhand till uppsagda arbetstagare och 
egenföretagare så att de så snabbt som möjligt kan anpassa sig till strukturella förändringar och 
återgå i arbete i samband med större omstruktureringar, särskilt sådana som orsakas av 
väsentliga förändringar i EU:s handelsförbindelser och den inre marknadens sammansättning 
och finanskrisen eller den ekonomiska krisen, övergången till en koldioxidsnål ekonomi eller 
till följd av digitalisering eller automatisering.

28. Europaparlamentet understryker vikten av de förenklade ansökningskraven och de reviderade 
kriterierna för stödberättigande i EGF-förordningen som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för uppsägningar från 500 till 200.

29. Europaparlamentet betonar att EGF stöder utbildningspaket som omfattar de färdigheter som 
krävs i den digitala industriella tidsåldern samt i en resurseffektiv och hållbar ekonomi. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att utnyttja de möjligheter som EGF erbjuder vid större 
omstruktureringar.

30. Europaparlamentet anser att medlemsstaterna bör använda fonden och aktivt sprida information 
om möjligheterna till stöd för arbetstagare och deras företrädare.

31. Europaparlamentet noterar att nivån på EGF:s åtagandebemyndiganden i reserven för 2022 har 
fastställts till 201,3 miljoner EUR (+ 2 % jämfört med 2021), vilket motsvarar det högsta årliga 
anslaget på 186 miljoner EUR (i 2018 års priser) som är tillgängligt i enlighet med artikel 8 i 
förordningen om den fleråriga budgetramen. Parlamentet välkomnar anpassningen av 
medfinansieringssatsen till ESF+.
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32. Europaparlamentet påminner om att FRO tillhandahåller stöd till människor, ekonomier och 
miljöer i territorier som står inför allvarliga socioekonomiska och sysselsättningsmässiga 
utmaningar till följd av omställningen i riktning mot unionens 2030-mål för energi och klimat 
och en klimatneutral ekonomi i unionen senast 2050.

33. Europaparlamentet betonar att FRO är ett viktigt verktyg till stöd för de territorier som påverkas 
mest av denna omställning och spelar en viktig roll för att förebygga ökade regionala skillnader. 
Parlamentet understryker att FRO måste fokusera på individernas behov och ett socialt 
välbefinnande samt leda till social hållbarhet genom att stödja skapande av högkvalitativa och 
hållbara anställningstillfällen, omskolning av arbetstagare och stöd till social infrastruktur för 
barn- och äldreomsorg så att ingen hamnar på efterkälken. Parlamentet noterar kommissionens 
anslag för 2022 på 1 159,749 miljoner EUR.

34. Europaparlamentet framhåller att dess tillämpningsområde har utvidgats till att omfatta de 
sociala aspekterna av omställningen, särskilt stöd till arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och omskolning och till deras aktiva inkludering på 
arbetsmarknaden samt investeringar i smart och hållbar rörlighet, annan verksamhet på 
områdena utbildning, yrkesutbildning och arbetsmarknadsanpassning med en särskild tonvikt 
på grön och digital sysselsättning och social inkludering, inbegripet stöd till social infrastruktur 
för utbildningscentrum, barn- och äldreomsorg samt omsorg för personer med 
funktionsnedsättning och möjligheten att stödja hållbara investeringar i enlighet med regionala 
riktlinjer för statligt stöd, om sådant stöd är nödvändigt för att skapa arbetstillfällen på det 
identifierade territoriet.

35. Europaparlamentet påminner om att fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst 
ställt (Fead) har integrerats i ESF+ och gläder sig över att minst 3 % av ESF+- budgeten under 
2022 ska gå till livsmedelsbistånd och grundläggande materiellt bistånd, tillsammans med 
åtföljande åtgärder till de personer som har det sämst ställt, med en medfinansieringsgrad på 
90 % eftersom den aktuella krisen slår hårdast mot dem som har det sämst ställt. 

36. Europaparlamentet konstaterar att medlemsstaterna förväntas nå sin kvartalsvisa 
produktionsnivå före krisen före utgången av 2022. För att återhämtningen ska bli hållbar 
signalerar parlamentet att arbetstillfällen av hög kvalitet absolut måste skapas även för medel- 
och lågutbildade arbetstagare och särskilt för kvinnor, eftersom det har bevisats att de är 
avgörande för motståndskraften i våra samhällen och ekonomier.

37. Europaparlamentet påminner om att kvinnor i större utsträckning påverkas av pandemin när det 
gäller hälsorisker, redan förekommande ojämlikheter i arbetslivet och omsorgsansvar, och 
förordar starkt jämställdhetsbudgetering och mer medel till stöd för åtgärder för att främja 
jämlikhet och lika tillgång till arbetsmarknaden samt för att införa omfattande system för att 
övervaka och mäta könsbaserade budgetanslag. Parlamentet konstaterar att de flesta av de 
sektorer som drabbats hårdast av covid-19-krisen var kvinnodominerade och samhällsviktiga 
sektorer, varav många kännetecknas av otrygga arbetsvillkor, och att särskilda insatser bör 
göras under återhämtningsperioden för att förbättra anställningsvillkoren i dessa sektorer.

38. Europaparlamentet framhåller att hanteringen av miljöpolitikens och klimatåtgärdernas 
socioekonomiska dimension inte bara handlar om grundläggande rättvisa, utan också skapar 
möjligheter att uppnå mer omfattande fördelar när det gäller välbefinnandet för alla och främja 
en positiv utveckling. Parlamentet anser att gröna och digitala investeringar, om de är väl 



AD\1240074SV.docx 9/12 PE693.759v04-00

SV

utformade, har stor potential att skapa arbetstillfällen av god kvalitet och minska 
ojämlikheterna, och att omställningen till en ny fördelning av omsorgsansvaret måste läggas 
till.

39. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att i högre grad utnyttja medlen från ESF+ och 
FRO och att kombinera dem med nationella och lokala investeringar för att bekämpa social 
utestängning, energifattigdom och materiell fattigdom, effektivt bekämpa den digitala klyftan 
och den digitala utestängningen, särskilt på landsbygden och bland unga, äldre och personer 
med funktionsnedsättning, och säkerställa tillgång till digitala verktyg och program och till 
rimligt prissatt kommunikationsinfrastruktur.

40. Europaparlamentet påminner om att covid-19-pandemin ännu en gång har avslöjat bristen på 
politiska åtgärder mot effekten av demografiska förändringar i unionen, såsom bristen på 
lämpliga och överkomliga bostäder, omsorgstjänster av hög kvalitet samt tillräckliga omsorgs- 
och stödtjänster. Parlamentet betonar att man i 2022 års budget bör understryka vikten av att 
skydda och främja de äldres värdighet och deras grundläggande rättigheter i unionen. 
Parlamentet efterlyser dessutom tillräcklig finansiering för att stödja investeringar i bostäder 
för att på ett effektivt sätt ta tag i de allt större problemen med brist på bostäder till överkomliga 
priser, undermåliga bostadsförhållanden, utestängning från bostadsmarknaden och hemlöshet.

41. Europaparlamentet insisterar på vikten av budgetansvar och prioriteringar. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende kommissionens meddelande om resultatramen för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet betonar att man för att ge människorna i unionen verklig 
valuta för pengarna bör fokusera på en evidensbaserad och framtidssäkrad utformning av 
politiken. Parlamentet anser i detta syfte att det är viktigt att involvera arbetsmarknadens parter 
och det civila samhällets organisationer i övervakningen och utvärderingen av program. 
Parlamentet påminner om att jämställdhetsbudgetering är avgörande för att säkerställa en 
hållbar, rättvis och inkluderande ekonomi.

42. Europaparlamentet är fast övertygat om att budgetering som inkluderar jämställdhet och 
personer med funktionsnedsättning måste integreras i 2022 års allmänna budget för att bättre 
samordna politik och aktiviteter som främjar lika villkor på arbetsmarknaden för kvinnor och 
personer med funktionsnedsättning,  och för att tillhandahålla omfattande system för att 
övervaka och mäta sådana budgetanslag i enlighet med unionens åtagande enligt EU:s strategier 
för jämställdhet och rättigheter för personer med funktionsnedsättning samt FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

43. Europaparlamentet påminner om att det är viktigt att de lokala förvaltningarna kan motta och 
förvalta en betydande del av EU-medlen, eftersom de är de offentliga enheter som står närmast 
EU-medborgarna.

44. Europaparlamentet betonar att pilotprojekt och förberedande åtgärder är viktiga verktyg för att 
testa nya politiska initiativ på området för sysselsättning och social delaktighet, bland annat 
genom datainsamling som redan har lett till flera framgångsrika initiativ. Parlamentet påminner 
om att bedömningen av deras genomförbarhet är formellt förankrad i det interinstitutionella 
avtalet av den 2 december 2013 och syftar i praktiken till att säkerställa att parlamentet antar 
pilotprojekt och förberedande åtgärder som är rättsligt och tekniskt genomförbara. Parlamentet 
betonar därför att bedömningen måste vara noggrann och detaljerad samt transparent och 
objektiv och att den grad som ges endast ska återspegla förslagets värde. Parlamentet påpekar 
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också att genomförandet av ett pilotprojekt eller en förberedande åtgärd som antagits måste 
vara transparent och i linje med deras antagna mål och rekommendationerna i förslaget. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att upprätta direkt kommunikation och direkta utbyten 
med parlamentet för att säkerställa att pilotprojektet eller den förberedande åtgärden utvärderas 
ordentligt.

45. Europaparlamentet påminner om att byråerna och särskilt Europeiska arbetsmyndigheten 
(ELA) spelar en viktig roll när det gäller att förse unionens institutioner och medlemsstaterna 
med specialistkunskaper och expertis, särskilt om sysselsättning och sociala frågor, och främja 
rättvis rörlighet för arbetstagarna. Parlamentet betonar att de måste få de resurser som behövs 
för att de ska kunna utföra sina ständigt föränderliga uppgifter. Parlamentet insisterar särskilt 
på en lämplig bemanning och finansiering av den nya Europeiska arbetsmyndigheten i enlighet 
med finansieringsöversikten.

46. Europaparlamentet betonar att tillräckliga finansiella medel bör göras tillgängliga för att 
säkerställa att den strategiska ramen för arbetsmiljö tillämpas och genomförs på ett korrekt och 
ambitiöst sätt. Parlamentet efterlyser i detta sammanhang mer medel för att EU-Osha ska kunna 
hantera de nya utmaningarna och utföra sina nya uppgifter. Parlamentet upprepar att 
arbetsinspektionerna i hög grad bör involveras, både i genomförandet av arbetsmiljöåtgärder 
som syftar till att förhindra covid-19-infektioner och i utarbetandet av vägledning och stöd till 
arbetsgivare och arbetstagare, samt att särskild uppmärksamhet bör fästas vid högrisksektorer, 
såsom hälso- och sjukvård, tjänster, utbildning och transport.

47. Europaparlamentet betonar att det under pandemin finns en betydande risk för psykisk ohälsa 
och sämre psykiskt välbefinnande, som förvärras av både förlust av jobb och otrygga 
anställningar, och anser att folk kommer att behöva extra stöd för att återgå till normala 
förhållanden och för att hantera de problem som orsakats av pandemin, samt uppmanar 
medlemsstaterna att vara uppmärksamma på hur psykiska hälsorisker kan begränsas i händelse 
av nya vågor av covid-19.

48. Europaparlamentet påminner om att omställningen till en digital ekonomi, som säkrar 
anständiga arbetsvillkor och respekterar arbetstagarnas rättigheter fullt ut, kommer att kräva 
investeringar för att anpassa industriella produktionsanläggningar, förbättra relaterad 
infrastruktur, konnektivitet, nätverkssäkerhet och den framtida arbetsorganisationen, samt 
investeringar i nya sätt att tillhandahålla socialt och organisatoriskt stöd till arbetstagare. 
Parlamentet kräver i detta hänseende tillräckliga resurser för att säkerställa rätten att inte vara 
uppkopplad för alla arbetstagare i unionen samt lämpliga förhållanden för distansarbete, 
däribland  psykosociala och ergonomiska regler. 
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