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Ändringsförslag 1
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, 
Manuel Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt -1 (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1. En undersökning från Eurofound 
visade att de finansiella åtgärder som 
genomfördes av regeringar och 
arbetsmarknadens parter under pandemin 
minskade de ekonomiska problemen. 
Enligt undersökningen är också 
förtroendet för både nationella regeringar 
och EU betydligt större bland de svarande 
som fick stöd. Undersökningen visar 
dessutom att på grund av de ekonomiska 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
har fler hushåll problem med ekonomin 
än innan krisen bröt ut. Nästan hälften av 
alla svarande (47 %) uppgav att deras 
hushåll hade svårt att få ekonomin att gå 
ihop. 

Or. en

Ändringsförslag 2
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt -1a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1a. En undersökning från Eurofound 
har visat att 13 % av de egenföretagare 
som svarade och som inte hade någon 
personal, och 8 % av de svarande som 
arbetade för en arbetsgivare, blev 
arbetslösa efter det att covid-19-pandemin 
hade brutit ut. Det var mer sannolikt att 
svarande i den yngsta åldersgruppen (18–



PE657.169v01-00 4/53 AM\1212310SV.docx

SV

34 år) och personer med grundskole- eller 
gymnasieutbildning blev arbetslösa under 
pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 3
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt -1b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1b. Eurofounds forskning visar att det 
finns en stor risk att framstegen på 
jämställdhetsområdet vad gäller 
deltagandet på arbetsmarknaden vrids 
tillbaka flera årtionden på grund av 
covid-19-krisen, särskilt om verksamhet 
inom sektorer där kvinnor är 
överrepresenterade minskar ytterligare. 
Det är absolut nödvändigt, både ur ett 
socialt och ekonomiskt perspektiv, att 
vidta åtgärder. Den visar på vikten av att 
genomföra politiska åtgärder som kan 
stödja en integrering av jämställdhet och 
av kvinnor i arbetskraften.

Or. en

Ändringsförslag 4
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt -1c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

-1c. Hälsokrisen kan förväntas utlösa 
en ekonomisk och social kris som får 
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allvarliga effekter för arbetsmarknaderna. 
Eurofounds tidigare forskning visar att en 
sådan situation kan hanteras med 
offentliga åtgärder och åtgärder baserade 
på arbetsmarknadens parter för att 
upprätthålla och skapa sysselsättning 
eller inkomststöd för arbetslösa och 
personer utanför arbetskraften, och 
erkänner i detta avseende vikten av 
åtgärder som medfinansieras av 
europeiska fonder, såsom ESF och 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter.

Or. en

Ändringsförslag 5
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
2020 och beklagar att rådets förslag av 
den 21 juli 2020 är lägre än 
kommissionens reviderade förslag (-
25 700 miljoner EUR).

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
2020.

Or. de

Ändringsförslag 6
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
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kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
2020 och beklagar att rådets förslag av den 
21 juli 2020 är lägre än kommissionens 
reviderade förslag (-25 700 miljoner EUR).

kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
2020 och noterar att rådets förslag av den 
21 juli 2020 är lägre än kommissionens 
reviderade förslag (-25 700 miljoner EUR).

Or. it

Ändringsförslag 7
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
2020 och beklagar att rådets förslag av den 
21 juli 2020 är lägre än kommissionens 
reviderade förslag (-25 700 miljoner EUR).

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
2020. Parlamentet välkomnar den 
historiska återhämtningsplan som 
Europeiska rådet antagit men beklagar att 
rådets förslag av den 21 juli 2020 om den 
fleråriga budgetramen är lägre än 
kommissionens reviderade förslag (-25 700 
miljoner EUR).

Or. fr

Ändringsförslag 8
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
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2020 och beklagar att rådets förslag av den 
21 juli 2020 är lägre än kommissionens 
reviderade förslag (-25 700 miljoner EUR).

2020 och beklagar att rådets förslag av den 
21 juli 2020 är lägre än kommissionens 
reviderade förslag (-25 700 miljoner EUR). 
Parlamentet beklagar dessutom de sena 
och otillräckliga åtgärderna från båda 
institutionerna för att hantera de sociala 
konsekvenserna av covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 9
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
2020 och beklagar att rådets förslag av den 
21 juli 2020 är lägre än kommissionens 
reviderade förslag (-25 700 miljoner EUR).

1. Europaparlamentet konstaterar att 
förslaget till budget för 2021 bygger på 
kommissionens nya förslag till flerårig 
budgetram för 2021–2027 av den 27 maj 
2020 och beklagar att rådets förslag av den 
21 juli 2020 är lägre än kommissionens 
reviderade förslag (-25 700 miljoner EUR). 
Parlamentet betonar att de nuvarande 
exceptionella omständigheterna inte kan 
hanteras med en budget som är utformad 
för ”business-as-usual”, och betonar att 
det behövs ett mer ambitiöst svar, i linje 
med Europaparlamentets ståndpunkt.

Or. en

Ändringsförslag 10
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 2
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om att 
före covid-19-pandemin kämpade mer än 
100 miljoner européer dagligen med 
fattigdom och materiell fattigdom och att 
situationen sannolikt kommer att förvärras 
till följd av pandemin. Parlamentet 
erkänner den avgörande roll som 
Europeiska socialfonden (ESF), 
sysselsättningsinitiativet för unga, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för 
sysselsättning och social innovation (EaSI) 
och fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (Fead) spelar i den 
nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

2. Europaparlamentet påminner om att 
före covid-19-pandemin kämpade mer än 
100 miljoner européer dagligen med 
fattigdom och materiell fattigdom och att 
situationen kommer att förvärras 
ytterligare till följd av pandemin. 
Parlamentet erkänner den avgörande roll 
som samtliga europeiska fonder och 
program har på det sociala området, 
särskilt Europeiska socialfonden (ESF), 
sysselsättningsinitiativet för unga, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för 
sysselsättning och social innovation (EaSI) 
och fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (Fead) spelar i den 
nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–
2020, och den ännu viktigare roll som den 
framtida ESF+ och Europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter 
kommer att spela under de kommande sju 
åren.

Or. en

Ändringsförslag 11
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om att 
före covid-19-pandemin kämpade mer än 
100 miljoner européer dagligen med 
fattigdom och materiell fattigdom och att 
situationen sannolikt kommer att förvärras 
till följd av pandemin. Parlamentet 
erkänner den avgörande roll som 
Europeiska socialfonden (ESF), 
sysselsättningsinitiativet för unga, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för 

2. Europaparlamentet påminner om att 
före covid-19-pandemin kämpade mer än 
100 miljoner européer dagligen med 
fattigdom och materiell fattigdom och att 
situationen sannolikt kommer att förvärras 
till följd av pandemin. Parlamentet noterar 
den roll som Europeiska socialfonden 
(ESF), sysselsättningsinitiativet för unga, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för 
sysselsättning och social innovation (EaSI) 
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sysselsättning och social innovation (EaSI) 
och fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (Fead) spelar i den 
nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

och fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (Fead) spelar i den 
nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

Or. it

Ändringsförslag 12
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om att 
före covid-19-pandemin kämpade mer än 
100 miljoner européer dagligen med 
fattigdom och materiell fattigdom och att 
situationen sannolikt kommer att förvärras 
till följd av pandemin. Parlamentet 
erkänner den avgörande roll som 
Europeiska socialfonden (ESF), 
sysselsättningsinitiativet för unga, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för 
sysselsättning och social innovation (EaSI) 
och fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (Fead) spelar i den 
nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

2. Europaparlamentet påminner om att 
före covid-19-pandemin kämpade mer än 
100 miljoner européer dagligen med 
fattigdom och materiell fattigdom och att 
situationen sannolikt kommer att förvärras 
till följd av pandemin, särskilt i utsatta 
samhällsgrupper. Parlamentet erkänner 
den avgörande roll som Europeiska 
socialfonden (ESF), 
sysselsättningsinitiativet för unga, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för 
sysselsättning och social innovation (EaSI) 
och fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (Fead) spelar i den 
nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

Or. el

Ändringsförslag 13
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet påminner om att 2. Europaparlamentet påminner om att 
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före covid-19-pandemin kämpade mer än 
100 miljoner européer dagligen med 
fattigdom och materiell fattigdom och att 
situationen sannolikt kommer att förvärras 
till följd av pandemin. Parlamentet 
erkänner den avgörande roll som 
Europeiska socialfonden (ESF), 
sysselsättningsinitiativet för unga, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för 
sysselsättning och social innovation (EaSI) 
och fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (Fead) spelar i den 
nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–
2020.

före covid-19-pandemin kämpade mer än 
100 miljoner européer dagligen med 
fattigdom och materiell fattigdom och att 
situationen sannolikt kommer att förvärras 
till följd av pandemin. Parlamentet 
erkänner den avgörande roll som 
Europeiska socialfonden (ESF), 
sysselsättningsinitiativet för unga, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter, programmet för 
sysselsättning och social innovation (EaSI) 
och fonden för europeiskt bistånd till dem 
som har det sämst ställt (Fead) spelar i den 
nuvarande fleråriga budgetramen för 2014–
2020. Parlamentet uppmanar unionen att 
öka sina ansträngningar för att främja 
sammanhållning och social konvergens i 
Europa. Parlamentet föreslår att ESF-
budgeten, särskilt Fead, fördubblas för att 
komma till rätta med fattigdomen i 
Europa.

Or. en

Ändringsförslag 14
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 
återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 
återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att endast 
en social och hållbar budget som inte 
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situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

lämnar någon utanför och som 
inkluderar atypiska hushåll, såsom hbtqi-
familjer eller familjer med ensamstående 
föräldrar, äldre, migranter och flyktingar, 
romer, ungdomar och andra missgynnade 
grupper samt den kulturella och kreativa 
sektorn, kommer att bidra till 
återhämtningen till följd av covid-19-
pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 15
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det 
första återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor och deras familjer, 
arbetstagare och företag, och att det därför 
krävs aldrig tidigare skådade åtgärder. 
Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten. Parlamentet 
understryker särskilt att budgeten bör 
prioritera en förbättring av situationen på 
det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 16
Guido Reil, Nicolaus Fest
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Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 
återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet såväl som de 
oproportionerliga åtgärder som vidtagits 
av medlemsstaternas regeringar har krävt 
tusentals liv i Europa och lett till en aldrig 
tidigare skådad kris med katastrofala 
konsekvenser för människor, familjer, 
arbetstagare och företag, och att det därför 
krävs aldrig tidigare skådade åtgärder. 
Parlamentet framhåller att 2021 kommer 
att bli ett avgörande år för budgeten 
eftersom det är det första året med den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027 och 
det första återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det ekonomiska området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

Or. de

Ändringsförslag 17
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare, 
särskilt gränsarbetare, och företag, inte 
minst mikroföretag och små och 
medelstora företag, och att det därför krävs 
aldrig tidigare skådade åtgärder. 
Parlamentet framhåller att 2021 kommer 
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budgetramen för 2021–2027 och det första 
återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

att bli ett avgörande år för budgeten 
eftersom det är det första året med den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027 och 
det första återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 
återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade, effektiva åtgärder. 
Parlamentet framhåller att 2021 kommer 
att bli ett avgörande år för budgeten 
eftersom det är det första året med den 
fleråriga budgetramen för 2021–2027 och 
det första återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

Or. el

Ändringsförslag 19
Miriam Lexmann
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Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 
återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare, icke-
statliga organisationer och 
välgörenhetsorganisationer samt företag, 
och att det därför krävs aldrig tidigare 
skådade åtgärder. Parlamentet framhåller 
att 2021 kommer att bli ett avgörande år 
för budgeten eftersom det är det första året 
med den fleråriga budgetramen för 2021–
2027 och det första återhämtningsåret efter 
covid-19. Parlamentet framhåller särskilt 
att budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

Or. en

Ändringsförslag 20
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 
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återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
understryker att 2021 års budget inte bara 
kommer att behöva anta de många sociala 
och sysselsättningsmässiga utmaningarna 
till följd av covid-19-pandemin utan även 
stödja arbetstagarna och företagen i 
omställningen till en mer solidarisk, mer 
digital och grönare ekonomi. 

Or. fr

Ändringsförslag 21
Samira Rafaela, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, 
Véronique Trillet-Lenoir, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 
återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin.

3. Europaparlamentet påminner om att 
covid-19-utbrottet har krävt tusentals liv i 
Europa och lett till en aldrig tidigare 
skådad kris med katastrofala konsekvenser 
för människor, familjer, arbetstagare och 
företag, och att det därför krävs aldrig 
tidigare skådade åtgärder. Parlamentet 
framhåller att 2021 kommer att bli ett 
avgörande år för budgeten eftersom det är 
det första året med den fleråriga 
budgetramen för 2021–2027 och det första 
återhämtningsåret efter covid-19. 
Parlamentet framhåller särskilt att 
budgeten bör bidra till att förbättra 
situationen på det sociala området och 
sysselsättningsområdet, i en tid med en 
aldrig tidigare skådad kris till följd av 
covid-19-pandemin. Parlamentet 
välkomnar i detta avseende att budgeten 
för 2021 kommer att kompletteras med 
211 miljarder EUR i bidrag och cirka 133 
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miljarder euro i lån inom ramen för 
NextGenerationEU, vilket också måste 
bidra till att hantera krisens sociala och 
ekonomiska konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 22
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
unionen och medlemsstaterna, i enlighet 
med artikel 151 i EUF-fördraget, med 
beaktande av de grundläggande sociala 
rättigheterna såsom de som fastställs i den 
europeiska sociala stadgan, undertecknad 
i Turin den 18 oktober 1961 och i 
gemenskapsstadgan om arbetstagares 
grundläggande sociala rättigheter från 
1989, ska ha som mål att främja 
sysselsättningen, förbättra levnads- och 
arbetsvillkoren, säkerställa ett fullgott 
socialt skydd, utveckla varaktig 
sysselsättning av hög kvalitet och 
bekämpa utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 23
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Jordi 
Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet betonar att 
budgeten för 2021 främst bör inriktas på 
att mildra effekterna av covid-19-
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pandemin och stödja medlemsstaternas 
återhämtning, samtidigt som den bygger 
vidare på den europeiska gröna given och 
den digitala omvandlingen. Parlamentet 
betonar att unionen och alla 
medlemsstater måste visa fullständig 
solidaritet med de mest behövande och se 
till att inget land tvingas hantera 
pandemin på egen hand.

Or. en

Ändringsförslag 24
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-
Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet påminner om 
att det i sin resolution av den 17 april 
2020 om EU:s samordnade åtgärder för 
att bekämpa covid-19-pandemin och dess 
konsekvenser uppmanade kommissionen 
och medlemsstaterna att prioritera stöd 
och krisdämpande åtgärder för de 
utomeuropeiska länderna och 
territorierna och de yttersta 
randområdena genom en särskild, 
exceptionell stödfond.

Or. en

Ändringsförslag 25
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
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sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven 
hos dem som har drabbats hårdast av 
krisen, särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

sysselsättning och tillväxt. Parlamentet 
anser att skapandet av arbetstillfällen är 
det bästa verktyget för att bekämpa 
fattigdom. Parlamentet uppmanar därför 
medlemsstaterna att fullt ut integrera 
utsatta personer, särskilt personer med 
funktionsnedsättning, på 
arbetsmarknaden. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att prioritera åtgärder 
mot barnfattigdom och fattigdom bland 
äldre.

Or. de

Ändringsförslag 26
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt sårbara och missgynnade grupper, 
såsom fattiga, arbetslösa, äldre, 
ungdomar, personer med 
funktionsnedsättning, mobila arbetstagare 
och migranter.

Or. en

Ändringsförslag 27
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör skapa 
kvalitativa arbetstillfällen som passar den 
europeiska gröna given, och tillväxt, 
hållbar utveckling i en klimatneutral 
ekonomi samt våra samhällens 
motståndskraft och att de bör kompletteras 
med en stark social dimension som tar itu 
med sociala och ekonomiska ojämlikheter 
och behoven hos dem som har drabbats 
hårdast av krisen, särskilt nuvarande och 
potentiellt sårbara och missgynnade 
grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas. Parlamentet konstaterar att de 
flesta av de sektorer som drabbats hårdast 
av krisen var kvinnodominerade och 
samhällsviktiga sektorer med redan 
otrygga arbetsvillkor, och att särskilda 
insatser bör göras och särskilda resurser 
anslås under återhämtningsperioden för 
att förbättra anställningsvillkoren och 
erkännandet av sådana sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 28
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna och unionens 
budget bör gynna medborgarna och 
framför allt fokusera på att främja 
kvalitativ sysselsättning och hållbar 
tillväxt samt våra samhällens 
motståndskraft och att de bör kompletteras 
med en stark social dimension som tar itu 
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särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

med sociala och ekonomiska ojämlikheter 
och behoven hos dem som har drabbats 
hårdast av krisen, särskilt potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper, vars 
inkludering på arbetsmarknaden måste 
stödjas och främjas.

Or. en

Ändringsförslag 29
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, bland annat 
minoriteter, personer med 
funktionsnedsättning eller ensamstående 
föräldrar, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

Or. en

Ändringsförslag 30
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 4. Europaparlamentet betonar att 
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återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter inom EU och i 
dess utomeuropeiska länder och 
territorier, och behoven hos dem som har 
drabbats hårdast av krisen, särskilt 
potentiellt sårbara och missgynnade 
grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

Or. en

Ändringsförslag 31
Romana Tomc

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas. Europaparlamentet påpekar att 
de äldre är en av de mest utsatta 
grupperna, och att program som minskar 
deras svåra situation bör ges ekonomiskt 
stöd.

Or. sl

Ändringsförslag 32
Stelios Kympouropoulos
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Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering 
eller fortsatta närvaro på arbetsmarknaden 
måste stödjas och främjas.

Or. el

Ändringsförslag 33
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt potentiellt sårbara och 
missgynnade grupper, vars inkludering på 
arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

4. Europaparlamentet betonar att 
återhämtningsinsatserna bör främja 
sysselsättning och tillväxt samt våra 
samhällens motståndskraft och att de bör 
kompletteras med en stark social 
dimension som tar itu med sociala och 
ekonomiska ojämlikheter och behoven hos 
dem som har drabbats hårdast av krisen, 
särskilt ungdomar och potentiellt sårbara 
och missgynnade grupper, vars inkludering 
på arbetsmarknaden måste stödjas och 
främjas.

Or. fr
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Ändringsförslag 34
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
göra kampen mot ungdomsarbetslösheten 
till en prioritering, särskilt i samband med 
den europeiska återhämtningen, samt att 
till fullo utnyttja finansieringsinstrument 
som ungdomsgarantin och EU-program 
som Erasmus+ och vidta lämpliga 
åtgärder för att ta itu med 
ungdomsarbetslösheten och stärka 
ungdomars anställbarhet.

Or. fr

Ändringsförslag 35
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Cristian Ghinea, Jordi Cañas, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påminner om 
kommissionens åtagande att så snart som 
möjligt lägga fram ett lagstiftningsförslag 
om ett europeiskt system för 
arbetslöshetsåterförsäkring.

Or. en

Ändringsförslag 36
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till yttrande
Punkt 5
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 
1,5 miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
stödja omskolningen av arbetstagare.

5. Europaparlamentet noterar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 
1,5 miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
stödja omskolningen av arbetstagare.

Or. de

Ändringsförslag 37
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 
1,5 miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
stödja omskolningen av arbetstagare.

5. Europaparlamentet noterar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 
1,5 miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
stödja omskolningen av arbetstagare.

Or. it

Ändringsförslag 38
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 
1,5 miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
stödja omskolningen av arbetstagare.

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 
1,5 miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste fokusera på individers behov och 
sociala välbefinnande, och leda till social 
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hållbarhet genom att stödja skapandet av 
anständiga och hållbara arbetstillfällen, 
omskolningen av arbetstagare och 
skapandet av social infrastruktur så att 
ingen lämnas utanför.

Or. en

Ändringsförslag 39
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 
1,5 miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
stödja omskolningen av arbetstagare.

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 
1,5 miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
främja lika möjligheter till sysselsättning 
för alla kön och stödja omskolningen av 
arbetstagare genom att tillhandahålla 
livslångt lärande.

Or. en

Ändringsförslag 40
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 1,5 
miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
stödja omskolningen av arbetstagare.

5. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att 2021 anslå 1,5 
miljarder EUR till Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och framhåller att FRO 
måste spela en nyckelroll när det gäller att 
stödja omskolningen av arbetstagare i 
riktning mot nya moderna arbetstillfällen.
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Or. el

Ändringsförslag 41
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru

Förslag till yttrande
Punkt 5a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5a. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens föreslagna budget med ett 
större anslag för yttre åtgärder, vilket 
inbegriper Europeiska utvecklingsfonden 
(EUF). Parlamentet påminner om det 
behandlade förslaget om att integrera 
EUF i budgeten och dess upptagande i 
EU:s budget, vilket stöds av parlamentet 
och kommissionen. Parlamentet 
påminner också om att de utomeuropeiska 
territorierna och länderna bör kunna dra 
nytta av EUF-medlen.

Or. en

Ändringsförslag 42
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar den 
kommande rationaliseringen av 
nuvarande ESF, 
ungdomssysselsättningsinitiativet, Fead 
och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att 
göra det möjligt att öka synergieffekterna 
och minska den administrativa bördan. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension genom att 

6. Europaparlamentet anser att den 
nuvarande Europeiska socialfonden 
(ESF), ungdomssysselsättningsinitiativet, 
och programmet för sysselsättning och 
social innovation (EaSI) hittills endast 
har haft liten effekt och inte på ett 
effektivt sätt har åtgärdat de problem för 
vilka de inrättades. Parlamentet 
uppmärksammar särskilt att byråkratin 
inom ESF hindrar biståndsprogrammen 
från att genomföras på ett effektivt sätt. 
Parlamentet betonar att de omfattande och 
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omsätta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i praktiken. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt den 
nyckelroll som ESF+ kommer att spela 
när pandemin är över. Parlamentet varnar 
för att en minskning av budgeten för 
ESF+ riskerar att äventyra dess faktiska 
genomförande och uppnåendet av dess 
mål. Parlamentet är i detta avseende 
bekymrat över de förslag till anslag som 
kommissionen föreslagit för ESF+ i 
budgetförslaget för 2021 (12 655,1 
miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, 
15 374,8 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden). 

komplexa administrativa villkoren för 
små organisationer är mycket 
arbetsintensiva och tidskrävande och att 
ESF:s struktur är betydligt mer inriktad 
på förfaranden än på utvärdering. 
Parlamentet betonar därför behovet av en 
grundlig rationalisering av dessa fonder 
och en minskning av den administrativa 
bördan.

Or. de

Ändringsförslag 43
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar den 
kommande rationaliseringen av nuvarande 
ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, 
Fead och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att 
göra det möjligt att öka synergieffekterna 
och minska den administrativa bördan. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension genom att 
omsätta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i praktiken. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt den 
nyckelroll som ESF+ kommer att spela när 
pandemin är över. Parlamentet varnar för 
att en minskning av budgeten för ESF+ 
riskerar att äventyra dess faktiska 
genomförande och uppnåendet av dess 
mål. Parlamentet är i detta avseende 
bekymrat över de förslag till anslag som 

6. Europaparlamentet välkomnar den 
kommande rationaliseringen av nuvarande 
ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, 
Fead och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att 
göra det möjligt att öka synergieffekterna 
och minska den administrativa bördan. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension. Parlamentet 
uppmärksammar särskilt den nyckelroll 
som ESF+ kommer att spela när pandemin 
är över. Parlamentet varnar för att en 
minskning av budgeten för ESF+ riskerar 
att äventyra dess faktiska genomförande 
och uppnåendet av dess mål. Parlamentet 
är i detta avseende bekymrat över de 
förslag till anslag som kommissionen 
föreslagit för ESF+ i budgetförslaget för 
2021 (12 655,1 miljoner EUR i 
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kommissionen föreslagit för ESF+ i 
budgetförslaget för 2021 (12 655,1 
miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, 
15 374,8 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden).

åtagandebemyndiganden, 
15 374,8 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden).

Or. it

Ändringsförslag 44
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar den 
kommande rationaliseringen av nuvarande 
ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, 
Fead och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att 
göra det möjligt att öka synergieffekterna 
och minska den administrativa bördan. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension genom att 
omsätta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i praktiken. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt den 
nyckelroll som ESF+ kommer att spela 
när pandemin är över. Parlamentet varnar 
för att en minskning av budgeten för ESF+ 
riskerar att äventyra dess faktiska 
genomförande och uppnåendet av dess 
mål. Parlamentet är i detta avseende 
bekymrat över de förslag till anslag som 
kommissionen föreslagit för ESF+ i 
budgetförslaget för 2021 (12 655,1 
miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, 
15 374,8 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden).

6. Europaparlamentet noterar den 
kommande rationaliseringen av nuvarande 
ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, 
Fead och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som bör göra det 
möjligt att öka synergieffekterna och 
minska den administrativa bördan. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension genom att 
omsätta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i praktiken, 
och för återhämtningen efter 
coronakrisen. Parlamentet avvisar en 
minskning av budgeten för ESF+, vilket 
inte enbart riskerar att äventyra dess 
faktiska genomförande och uppnåendet av 
dess mål, men även säkerställandet av en 
verkningsfull återhämtning. Parlamentet 
är i detta avseende bekymrat över de 
förslag till anslag som kommissionen 
föreslagit för ESF + i budgetförslaget för 
2021 (12 655,1 miljoner EUR i 
åtagandebemyndiganden, 15 374,8 
miljoner EUR i betalningsbemyndiganden) 
och efterlyser en kraftig ökning av 
anslagen, särskilt för att ta itu med 
långtids- och ungdomsarbetslöshet samt 
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arbetslöshet bland äldre, barnfattigdom, 
risken för fattigdom och social 
utestängning, diskriminering, för att 
säkerställa en förstärkt social dialog, ta 
itu med långsiktiga strukturella 
demografiska förändringar och garantera 
tillgång för alla, särskilt för den åldrande 
befolkningen, till livsviktiga och centrala 
tjänster såsom hälso- och sjukvård, socialt 
skydd, rörlighet, tillräcklig näring och 
anständiga bostadsförhållanden.

Or. en

Ändringsförslag 45
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar den 
kommande rationaliseringen av nuvarande 
ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, 
Fead och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att 
göra det möjligt att öka synergieffekterna 
och minska den administrativa bördan. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension genom att 
omsätta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i praktiken. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt den 
nyckelroll som ESF+ kommer att spela när 
pandemin är över. Parlamentet varnar för 
att en minskning av budgeten för ESF+ 
riskerar att äventyra dess faktiska 
genomförande och uppnåendet av dess 
mål. Parlamentet är i detta avseende 
bekymrat över de förslag till anslag som 
kommissionen föreslagit för ESF+ i 
budgetförslaget för 2021 (12 655,1 
miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, 

6. Europaparlamentet välkomnar den 
kommande sammanslagningen av 
nuvarande ESF, 
ungdomssysselsättningsinitiativet, Fead 
och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att 
göra det möjligt att öka synergieffekterna 
och minska den administrativa bördan, 
men beklagar att det totala beloppet 
fortfarande ligger under nivån för 2014–
2020 och är djupt oroat över de 
långsiktiga konsekvenserna av så 
otillräckliga ekonomiska resurser. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension genom att 
omsätta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i praktiken. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt den 
nyckelroll som ESF+ kommer att spela när 
pandemin är över. Parlamentet varnar för 
att en minskning av budgeten för ESF+ 
riskerar att äventyra dess faktiska 
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15 374,8 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden).

genomförande och uppnåendet av dess 
mål. Parlamentet är i detta avseende 
bekymrat över de förslag till anslag som 
kommissionen föreslagit för ESF+ i 
budgetförslaget för 2021 (12 655,1 
miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, 
15 374,8 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden).

Or. en

Ändringsförslag 46
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet välkomnar den 
kommande rationaliseringen av nuvarande 
ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, 
Fead och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att 
göra det möjligt att öka synergieffekterna 
och minska den administrativa bördan. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension genom att 
omsätta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i praktiken. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt den 
nyckelroll som ESF+ kommer att spela när 
pandemin är över. Parlamentet varnar för 
att en minskning av budgeten för ESF+ 
riskerar att äventyra dess faktiska 
genomförande och uppnåendet av dess 
mål. Parlamentet är i detta avseende 
bekymrat över de förslag till anslag som 
kommissionen föreslagit för ESF+ i 
budgetförslaget för 2021 (12 655,1 
miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, 
15 374,8 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden).

6. Europaparlamentet välkomnar den 
kommande rationaliseringen av nuvarande 
ESF, ungdomssysselsättningsinitiativet, 
Fead och EaSI inom ramen för Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att 
göra det möjligt att öka synergieffekterna 
och minska den administrativa bördan. 
Parlamentet påminner om att ESF+ 
kommer att vara det viktigaste 
finansieringsinstrumentet för att stärka 
Europas sociala dimension genom att 
omsätta principerna i den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter i praktiken. 
Parlamentet uppmärksammar särskilt den 
nyckelroll som ESF+ kommer att spela när 
pandemin är över. Parlamentet varnar för 
att en minskning av budgeten för ESF+ 
kommer att äventyra dess faktiska 
genomförande och uppnåendet av dess 
mål. Parlamentet är i detta avseende 
bekymrat över de förslag till anslag som 
kommissionen föreslagit för ESF+ i 
budgetförslaget för 2021 (12 655,1 
miljoner EUR i åtagandebemyndiganden, 
15 374,8 miljoner EUR i 
betalningsbemyndiganden).
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Or. el

Ändringsförslag 47
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 6a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6a. Europaparlamentet välkomnar i 
detta avseende kommissionens förslag till 
ett nytt React-EU-instrument som är 
avsett att öka det finansieringsbelopp som 
avsatts för sammanhållningspolitiken, 
utöver de befintliga anslagen för 2014–
2020 och utöver de föreslagna anslagen 
för perioden 2021–2027. Parlamentet är 
dock oroat över att det är tillfälligt och 
kortsiktigt till sin karaktär och över att 
ESF + i sig inte har tillräckliga 
ekonomiska resurser för resten av den 
fleråriga budgetramen. Parlamentet 
uppmanar kommissionen att senast den 
31 mars 2025 förse Europaparlamentet 
och rådet med en utvärderingsrapport om 
React-EU, som omfattar budgetåtaganden 
för åren 2020, 2021 och 2022, inbegripet 
information om uppnåendet av målen för 
React-EU, hur effektivt resurserna har 
använts, vilken sorts åtgärder som 
finansieras, stödmottagarna och 
slutmottagarna av de finansiella anslagen 
och dess europeiska mervärde när det 
gäller att bidra till den ekonomiska 
återhämtningen.

Or. en

Ändringsförslag 48
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Förslag till yttrande
Punkt 6b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6b. Europaparlamentet upprepar 
kommissionens prognos att, i samband 
med återhämtningen från covid-19-
pandemin, kommer kampen mot 
barnfattigdom bli ännu viktigare under de 
kommande åren. Parlamentet framhåller i 
detta avseende både parlamentets och 
kommissionens ståndpunkt om att 
medlemsstaterna bör avsätta minst 5 % av 
de medel från ESF+ som omfattas av 
delad förvaltning till stöd för verksamhet 
inom ramen för den europeiska 
barngarantin. Parlamentet insisterar 
därför på, och i linje med parlamentets 
ståndpunkt om ESF + , att en separat 
budgetpost måste inrättas inom ESF + för 
den europeiska barngarantin med ett 
anslag på 3 miljarder euro för 2021.

Or. en

Ändringsförslag 49
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 6c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6c. Europaparlamentet framhåller att 
covid-19-krisen redan har gjort många 
människor arbetslösa, särskilt unga som 
oftare har otrygga anställningar. 
Parlamentet välkomnar i detta 
sammanhang kommissionens planer på 
att stärka den europeiska 
ungdomsgarantin och framhåller att det 
är nödvändigt att medlemsstaterna 
fortsätter att investera tillräckliga ESF+-
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medel i åtgärder till stöd för 
ungdomssysselsättningen och att de 
därför ska anslå minst 15 % av sina 
ESF+-medel inom ramen för delad 
förvaltning till riktade åtgärder och 
strukturreformer för att stödja 
ungdomssysselsättning av hög kvalitet.

Or. en

Ändringsförslag 50
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 6d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6d. Europaparlamentet välkomnar ett 
antal nya förslag från kommissionen om 
att hantera de sociala konsekvenserna av 
den nuvarande krisen eller framtida 
kriser. Parlamentet noterar i detta 
sammanhang införandet av tillfälliga 
åtgärder inom ESF+ som reaktion på de 
exceptionella omständigheterna. 
Parlamentet varnar för den möjliga risken 
för en urvattning av kraven på tematisk 
koncentration, som skulle äventyra målen 
och investeringarna i ESF+ samt ESF+-
investeringarnas goda användning och 
effektivitet, för i händelse av exceptionella 
omständigheter kan kommissionen anta 
genomförandeakter som utvidgar 
tillämpningsområdet för själva ESF+ och 
sänker kraven på tematisk koncentration.

Or. en

Ändringsförslag 51
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Förslag till yttrande
Punkt 6e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6e. Europaparlamentet uttrycker 
vidare sin erkänsla för kommissionens 
förslag om finansiering av system för 
korttidsarbete i samband med sådana 
tillfälliga åtgärder. Parlamentet erinrar 
emellertid om att system för korttidsarbete 
redan kommer att finansieras via det 
nyligen introducerade tillfälliga SURE-
instrumentet med betydligt större volymer 
och att kommissionen har åtagit sig att 
inom kort introducera ett permanent 
instrument i form av ett europeiskt system 
för arbetslöshetsåterförsäkring. 
Parlamentet betonar i detta sammanhang 
att ESF+ redan har knappa resurser för 
sina ursprungliga tematiska 
koncentrationer, som i sådana fall skulle 
kunna minska ytterligare. Parlamentet 
erinrar vidare om att system för 
korttidsarbete kräver mycket mer pengar. 
Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att införa det europeiska 
systemet för arbetslöshetsåterförsäkring 
utan vidare dröjsmål.

Or. en

Ändringsförslag 52
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 6f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6f. Europaparlamentet framhåller 
partnerskapsprincipens betydelse för att 
säkra arbetsmarknadsparternas 
deltagande i alla delar av planeringen, 
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genomförandet och övervakningen av 
projekt som finansieras av de europeiska 
struktur- och investeringsfonderna (ESI-
fonderna). Parlamentet anser det 
nödvändigt att partnerskapsprincipen 
inkluderas i ESI-fonderna och andra 
relevanta EU-fonder, bland annat 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och React-EU, även för perioden 2021–
2027.

Or. en

Ändringsförslag 53
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
denna kommande rationalisering bör 
baseras på fakta och en 
konsekvensbedömning och vara förenlig 
med agendan för bättre lagstiftning, samt 
med revisionsrättens rekommendationer 
om denna. Parlamentet betonar i detta 
avseende att de åtgärder som genomförs 
på området för sysselsättning och sociala 
frågor alltid bör leda till strategiska 
åtgärder med tydligt fastställda mål, och 
att ändamålsenliga och effektiva utgifter 
är lika viktigt som de sammanlagda 
budgettaken.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 54
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, 
Stéphane Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 7
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
denna kommande rationalisering bör 
baseras på fakta och en 
konsekvensbedömning och vara förenlig 
med agendan för bättre lagstiftning, samt 
med revisionsrättens rekommendationer 
om denna. Parlamentet betonar i detta 
avseende att de åtgärder som genomförs på 
området för sysselsättning och sociala 
frågor alltid bör leda till strategiska 
åtgärder med tydligt fastställda mål, och att 
ändamålsenliga och effektiva utgifter är 
lika viktigt som de sammanlagda 
budgettaken.

7. Europaparlamentet betonar att 
denna kommande rationalisering bör 
baseras på fakta och en 
konsekvensbedömning och vara förenlig 
med agendan för bättre lagstiftning, samt 
med revisionsrättens rekommendationer 
om denna. Parlamentet anser att 
rationaliseringen även bör bidra till att 
hantera de sociala konsekvenser som 
tydliggjorts av covid-19-krisen. 
Parlamentet betonar i detta avseende att de 
åtgärder som genomförs på området för 
sysselsättning och sociala frågor alltid bör 
leda till strategiska åtgärder med tydligt 
fastställda mål, och att ändamålsenliga och 
effektiva utgifter är lika viktigt som de 
sammanlagda budgettaken.

Or. en

Ändringsförslag 55
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet betonar att 
denna kommande rationalisering bör 
baseras på fakta och en 
konsekvensbedömning och vara förenlig 
med agendan för bättre lagstiftning, samt 
med revisionsrättens rekommendationer 
om denna. Parlamentet betonar i detta 
avseende att de åtgärder som genomförs på 
området för sysselsättning och sociala 
frågor alltid bör leda till strategiska 
åtgärder med tydligt fastställda mål, och att 
ändamålsenliga och effektiva utgifter är 
lika viktigt som de sammanlagda 
budgettaken.

7. Europaparlamentet betonar att 
denna kommande rationalisering bör 
baseras på fakta och en 
konsekvensbedömning och vara förenlig 
med agendan för bättre lagstiftning, samt 
med revisionsrättens rekommendationer 
om denna. Parlamentet betonar i detta 
avseende att de åtgärder som genomförs på 
området för sysselsättning och sociala 
frågor alltid bör leda till strategiska 
åtgärder med tydligt fastställda mål, med 
respekt för medlemsstaternas suveränitet, 
och att ändamålsenliga och effektiva 
utgifter är lika viktigt som de sammanlagda 
budgettaken.
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Or. it

Ändringsförslag 56
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet kräver att 
EU:s program inriktas på projekt som 
främjar och stärker bevarandet av 
befintliga arbetstillfällen och skapandet 
av arbetstillfällen av hög kvalitet med 
rättigheter och stabila och reglerade löne- 
och arbetsvillkor, samt på en effektiv och 
verkningsfull bekämpning av fattigdom 
och social utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 57
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021, och 
är bekymrat över att rådets förslag att 
begränsa denna finansiering till 197 
miljoner EUR under 2021 skulle kunna 
undergräva fondens grundläggande roll 
när det gäller att erbjuda stöd till 
arbetstagare som förlorat sitt arbete i 
samband med omstruktureringar.

8. Europaparlamentet noterar att 
kommissionen, mot bakgrund av den 
förväntade ökningen av efterfrågan till 
följd av coronavirus-pandemin, föreslår att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021. 

Or. de
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Ändringsförslag 58
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021, och 
är bekymrat över att rådets förslag att 
begränsa denna finansiering till 197 
miljoner EUR under 2021 skulle kunna 
undergräva fondens grundläggande roll 
när det gäller att erbjuda stöd till 
arbetstagare som förlorat sitt arbete i 
samband med omstruktureringar.

8. Europaparlamentet noterar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021 samt 
rådets förslag att begränsa denna 
finansiering till 197 miljoner EUR under 
2021. Parlamentet efterlyser en grundlig 
bedömning av de via globaliseringsfonden 
finansierade åtgärderna med målet att 
pengarna ska användas effektivt och 
endast gå till åtgärder som har visat sig 
förbättra återanställningen.

Or. en

Ändringsförslag 59
Stelios Kympouropoulos

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021, och 
är bekymrat över att rådets förslag att 
begränsa denna finansiering till 197 
miljoner EUR under 2021 skulle kunna 
undergräva fondens grundläggande roll när 
det gäller att erbjuda stöd till arbetstagare 
som förlorat sitt arbete i samband med 

8. Europaparlamentet välkomnar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021, och 
är bekymrat över att rådets förslag att 
begränsa denna finansiering till 197 
miljoner EUR under 2021 kommer att 
undergräva fondens grundläggande roll när 
det gäller att erbjuda stöd till arbetstagare 
som förlorat sitt arbete i samband med 
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omstruktureringar. omstruktureringar.

Or. el

Ändringsförslag 60
Marie-Pierre Vedrenne, Sylvie Brunet, Ilana Cicurel, Stéphane Bijoux, Véronique 
Trillet-Lenoir

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021, och 
är bekymrat över att rådets förslag att 
begränsa denna finansiering till 197 
miljoner EUR under 2021 skulle kunna 
undergräva fondens grundläggande roll när 
det gäller att erbjuda stöd till arbetstagare 
som förlorat sitt arbete i samband med 
omstruktureringar.

8. Europaparlamentet välkomnar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021, och 
är bekymrat över att rådets förslag att 
begränsa denna finansiering till 197 
miljoner EUR under 2021 skulle kunna 
undergräva fondens grundläggande roll när 
det gäller att erbjuda stöd till arbetstagare 
som förlorat sitt arbete i samband med 
omstruktureringar. Parlamentet 
understryker i detta avseende att 
kommissionens åtagande att ta 
globaliseringsfonden i anspråk för att 
hantera covid-19-krisens 
sysselsättningsmässiga konsekvenser samt 
utvidgningen av fondens 
tillämpningsområde till stöd för den 
digitala och gröna omställningen kräver 
tillräckliga ekonomiska medel för 2021 
över den gräns som kommissionen 
fastställt.

Or. fr

Ändringsförslag 61
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Özlem Demirel, Leila Chaibi, Sandra Pereira

Förslag till yttrande
Punkt 8
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet välkomnar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021, och 
är bekymrat över att rådets förslag att 
begränsa denna finansiering till 197 
miljoner EUR under 2021 skulle kunna 
undergräva fondens grundläggande roll när 
det gäller att erbjuda stöd till arbetstagare 
som förlorat sitt arbete i samband med 
omstruktureringar.

8. Europaparlamentet välkomnar, mot 
bakgrund av den förväntade ökningen av 
efterfrågan till följd av coronavirus-
pandemin, kommissionens förslag om att 
öka den årliga finansieringen för fonden till 
386 miljoner EUR från och med 2021, och 
är bekymrat över att rådets förslag att 
begränsa denna finansiering till 197 
miljoner EUR under 2021 skulle kunna 
undergräva fondens grundläggande roll när 
det gäller att erbjuda stöd till arbetstagare 
som förlorat sitt arbete i samband med 
omstruktureringar. Parlamentet insisterar 
på att särskild vikt ska läggas vid de 
medlemsstater och regioner som drabbats 
hårdast och i vilka de nationella och 
regionala myndigheterna saknar adekvata 
resurser för att vidta nödvändiga 
åtgärder. Parlamentet erinrar om att 
globaliseringsfonden inte påverkar de 
berörda företagens sociala ansvar, särskilt 
vad gäller deras bidrag till de sociala 
planerna för uppsagda arbetstagare.

Or. en

Ändringsförslag 62
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, inbegripet 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, vilket måste 
inbegripa framtida kompetensstrategier 
och åtgärder för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
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till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, särskilt 
genom förbättrad integration av potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden.

till demografiska förändringar, samt de 
gröna och digitala omställningarna, 
särskilt genom skäliga arbetsvillkor, 
långsiktig trygghet, fullgott socialt skydd, 
billig och bra barnomsorg, 
könsbalanserade möjligheter och en 
arbetsmiljö anpassad till personer med 
funktionsnedsättning, samt främja 
integreringen av reellt och potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 63
Anne Sander

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, inbegripet 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, särskilt 
genom förbättrad integration av potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden.

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, inbegripet 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, även i 
landsbygdsområden, särskilt genom 
förbättrad integration av potentiellt sårbara 
och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden och genom att erbjuda 
ungdomar solida framtidsutsikter.

Or. fr

Ändringsförslag 64
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Jordi Cañas, Cristian 
Ghinea, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux
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Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, inbegripet 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, särskilt 
genom förbättrad integration av potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden.

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, inbegripet 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, särskilt 
genom förbättrad integration av sårbara 
och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden. Parlamentet 
understryker vidare vikten av att ta tag i 
social ojämlikhet kopplad till 
ungdomsarbetslöshet och ungas tillträde 
till arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 65
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, inbegripet 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, särskilt 

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget där den bäst 
behövs för att bekämpa fattigdom, även 
barnfattigdom, och arbetslöshet, särskilt 
ungdomsarbetslöshet, bland annat genom 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
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genom förbättrad integration av potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden.

arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, särskilt 
genom förbättrad integration av potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 66
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, inbegripet 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, särskilt 
genom förbättrad integration av potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden.

9. Europaparlamentet betonar att när 
det gäller de pågående 
budgetbegränsningarna och 
återhämtningen efter covid-19 kommer det 
att vara avgörande att på bästa sätt utnyttja 
2021 års allmänna budget, inbegripet 
framtida kompetensstrategier och åtgärder 
för att stödja omställningar på 
arbetsmarknaden och en bättre anpassning 
till demografiska förändringar, 
automatisering och digitalisering, särskilt 
genom förbättrad integration av potentiellt 
sårbara och missgynnade grupper på 
arbetsmarknaden. Parlamentet upprepar 
att användningen av digitala lösningar 
baserade på människocentrerad AI bör 
ses som en stor möjlighet att skapa 
arbetstillfällen och integrera missgynnade 
grupper på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 67
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 9a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

9a. Europaparlamentet tror starkt på 
att jämställdhetsbudgetering måste 
integreras i 2021 års allmänna budget för 
att bättre avpassa politik och verksamhet 
som främjar kvinnors lika deltagande på 
arbetsmarknaden samt ha omfattande 
system för att övervaka och mäta 
anslagen till jämställdhetsbudgetering.

Or. en

Ändringsförslag 68
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av budgetansvar och budgetprioritering när 
det gäller att ge EU-medborgarna verklig 
valuta för pengarna, bland annat ett 
starkare fokus på evidensbaserat 
beslutsfattande och särskild hänsyn till 
sociala, regionala och territoriella 
skillnader.

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av budgetansvar och budgetprioritering när 
det gäller att ge EU-medborgarna verklig 
valuta för pengarna, bland annat ett 
starkare fokus på evidensbaserat 
beslutsfattande som är inkluderande och 
särskild hänsyn till sociala, regionala och 
territoriella skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 69
Kira Marie Peter-Hansen
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av budgetansvar och budgetprioritering när 

10. Europaparlamentet betonar vikten 
av budgetansvar och budgetprioritering när 
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det gäller att ge EU-medborgarna verklig 
valuta för pengarna, bland annat ett 
starkare fokus på evidensbaserat 
beslutsfattande och särskild hänsyn till 
sociala, regionala och territoriella 
skillnader.

det gäller att ge EU-medborgarna verklig 
valuta för pengarna, bland annat ett 
starkare fokus på evidensbaserat 
beslutsfattande och särskild hänsyn till 
sociala, regionala och territoriella 
skillnader och ojämlika inkomster.

Or. en

Ändringsförslag 70
Guido Reil, Nicolaus Fest

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller 
byråernas viktiga bidrag när det gäller 
hanteringen av ett stort antal 
sysselsättningsfrågor och sociala frågor 
samt insamling av uppgifter. Parlamentet 
betonar att byråernas uppgifter är under 
utveckling och att de därför måste ges 
nödvändiga resurser för att fullgöra dem. 
Parlamentet efterlyser därför en grundlig 
utvärdering av de nya uppgifter som 
tilldelas byråerna och av deras 
övergripande resultat, för att säkerställa 
lämpliga och effektiva budgetanslag. 
Parlamentet insisterar särskilt på att 
Europeiska arbetsmyndigheten ska ha en 
ordentlig personalstyrka och finansiering.

11. Europaparlamentet framhåller att 
de olika byråerna och organen arbetar 
parallellt på det sociala området och 
sysselsättningsområdet och att deras 
ansvarsområden och befogenheter 
överlappar varandra. Parlamentet 
uppmanar därför till en grundlig 
utvärdering av de uppgifter som tilldelas 
byråerna och av deras övergripande 
resultat, för att säkerställa lämpliga och 
effektiva budgetanslag.

Or. de

Ändringsförslag 71
Elena Lizzi

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller 11. Europaparlamentet kritiserar 
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byråernas viktiga bidrag när det gäller 
hanteringen av ett stort antal 
sysselsättningsfrågor och sociala frågor 
samt insamling av uppgifter. Parlamentet 
betonar att byråernas uppgifter är under 
utveckling och att de därför måste ges 
nödvändiga resurser för att fullgöra dem. 
Parlamentet efterlyser därför en grundlig 
utvärdering av de nya uppgifter som 
tilldelas byråerna och av deras 
övergripande resultat, för att säkerställa 
lämpliga och effektiva budgetanslag. 
Parlamentet insisterar särskilt på att 
Europeiska arbetsmyndigheten ska ha en 
ordentlig personalstyrka och finansiering.

skarpt byråernas bidrag när det gäller 
hanteringen av ett stort antal 
sysselsättningsfrågor och sociala frågor 
samt insamling av uppgifter. Parlamentet 
betonar att byråernas uppgifter visserligen 
är under utveckling men att det ändå måste 
kontrolleras om de redan har nödvändiga 
resurser för att fullgöra dem. Parlamentet 
efterlyser därför en grundlig och 
transparent utvärdering av de nya 
uppgifter som tilldelas byråerna och av 
deras övergripande resultat, för att 
säkerställa lämpliga och effektiva 
budgetanslag. Parlamentet insisterar 
särskilt på att det måste kontrolleras och 
utvärderas om Europeiska 
arbetsmyndigheten ska ha en ordentlig 
personalstyrka och finansiering.

Or. it

Ändringsförslag 72
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller 
byråernas viktiga bidrag när det gäller 
hanteringen av ett stort antal 
sysselsättningsfrågor och sociala frågor 
samt insamling av uppgifter. Parlamentet 
betonar att byråernas uppgifter är under 
utveckling och att de därför måste ges 
nödvändiga resurser för att fullgöra dem. 
Parlamentet efterlyser därför en grundlig 
utvärdering av de nya uppgifter som 
tilldelas byråerna och av deras 
övergripande resultat, för att säkerställa 
lämpliga och effektiva budgetanslag. 
Parlamentet insisterar särskilt på att 
Europeiska arbetsmyndigheten ska ha en 

11. Europaparlamentet framhåller 
byråernas viktiga bidrag när det gäller 
hanteringen av ett stort antal 
sysselsättningsfrågor och sociala frågor, 
såsom bostäder och arbetsvillkor, 
mobilitet, hälsa och säkerhet, färdigheter 
m.m., samt insamling av uppgifter, särskilt 
genom undersökningar. Parlamentet 
betonar att byråernas uppgifter ständigt 
utvecklas och att de därför måste ges 
nödvändiga resurser för att fullgöra dem. 
Parlamentet efterlyser därför en grundlig 
utvärdering av de nya och befintliga 
uppgifter som tilldelas byråerna och av 
deras övergripande resultat, för att 
säkerställa lämpliga och effektiva 
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ordentlig personalstyrka och finansiering. budgetanslag. Parlamentet insisterar 
särskilt på att den nya europeiska 
arbetsmyndigheten ska ha en ordentlig 
personalstyrka och finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 73
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Cristian Ghinea, Atidzhe 
Alieva-Veli, Dragoș Pîslaru, Stéphane Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet framhåller 
byråernas viktiga bidrag när det gäller 
hanteringen av ett stort antal 
sysselsättningsfrågor och sociala frågor 
samt insamling av uppgifter. Parlamentet 
betonar att byråernas uppgifter är under 
utveckling och att de därför måste ges 
nödvändiga resurser för att fullgöra dem. 
Parlamentet efterlyser därför en grundlig 
utvärdering av de nya uppgifter som 
tilldelas byråerna och av deras 
övergripande resultat, för att säkerställa 
lämpliga och effektiva budgetanslag. 
Parlamentet insisterar särskilt på att 
Europeiska arbetsmyndigheten ska ha en 
ordentlig personalstyrka och finansiering.

11. Europaparlamentet framhåller 
byråernas viktiga bidrag när det gäller 
hanteringen av ett stort antal 
sysselsättningsfrågor och sociala frågor 
samt insamling av uppgifter. Parlamentet 
betonar att byråernas uppgifter är under 
utveckling och att de därför måste ges 
nödvändiga resurser för att fullgöra dem. 
Parlamentet efterlyser därför en grundlig 
utvärdering av de nya uppgifter som 
tilldelas byråerna och av deras 
övergripande resultat, för att säkerställa 
lämpliga och effektiva budgetanslag och se 
till att de är försedda med nödvändig 
finansiering för att kunna samla in de 
kvalitetsuppgifter som behövs för att 
fullgöra dessa skyldigheter bättre. 
Parlamentet insisterar särskilt på att 
Europeiska arbetsmyndigheten ska ha en 
ordentlig personalstyrka och finansiering.

Or. en

Ändringsförslag 74
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff
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Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet påpekar i detta 
sammanhang att de resurser som i 
dagsläget är avsedda för Europeiska 
arbetsmyndigheten för 2021 är mindre än 
i den uppdaterade finansieringsöversikten 
för myndigheten, som föreskrev 29 
miljoner euro för 2021 i stället för 24 
miljoner. Mot bakgrund av utmaningarna 
med att säkra rättvis rörlighet för 
arbetstagare, vilket åskådliggjorts av 
covid-19-krisen, särskilt för 
utstationerade arbetstagare och 
säsongsarbetare, anser parlamentet att 
Europeiska arbetsmyndighetens budget 
bör utökas till minst det ursprungligen 
avsedda beloppet.

Or. en

Ändringsförslag 75
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 11b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11b. Europaparlamentet vill att det 
inrättas ett tvärnationellt forum där 
nationella beslutsfattare ska diskutera 
rutiner och erfarenheter avseende stöd till 
arbetsgivare och arbetstagare som 
drabbats av ekonomisk kris och 
arbetsmarknadskris och där man kan 
hämta information om sådana 
interventioner i Eurofounds 
omstruktureringsövervakare 
(stödinstrument och rättsdatabaser) och 
via expertis som byggts upp i samband 
med tidigare liknande arbete (såsom 
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Eurofounds regionala industripolitiska 
seminarier inom ramen för pilotprojektet 
”Tillverkningens framtid i Europa” eller 
GD Sysselsättnings nationella seminarier 
om att förutse och hantera 
omstruktureringar (ARENAS)), varvid 
genomförandet sker i samarbete med 
olika EU-institutioner (t.ex. GD 
Sysselsättning, Eurofound, Cedefop). 

Or. en

Ändringsförslag 76
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 11c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11c. Europaparlamentet erinrar om 
kommissionens utfästelse att skyndsamt 
bedöma översynen av direktivet om 
biologiska agenser och eventuellt även 
annan arbetsmiljölagstiftning mot 
bakgrund av covid-19-pandemin och att 
påskynda arbetet med EU:s nya 
strategiska ram för arbetsmiljö. 
Parlamentet vill därför att lämpliga 
resurser avsätts till den ansvariga enheten 
vid GD Sysselsättning för att infria 
utfästelsen. 

Or. en

Ändringsförslag 77
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 11d (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

11d. Europaparlamentet är bekymrat 
över kommissionens förslag om att slå 
ihop olika budgetposter med anknytning 
till socialpolitiska mål, särskilt posterna 
Informations- och utbildningsåtgärder för 
arbetstagarorganisationer, Information 
till, samråd med och medverkan av 
representanter i företag och Relationer 
mellan arbetsmarknadens parter och den 
sociala dialogen, så att dessa blir en enda 
budgetpost ”07 20 04 06 – Särskild 
kompetens på det socialpolitiska området, 
inbegripet dialog mellan 
arbetsmarknadens parter”. Parlamentet 
anser att separata budgetposter, som fallet 
var tidigare, skulle garantera nödvändig 
transparens och nödvändiga resurser till 
vart och ett av dessa nyckelområden. 

Or. en

Ändringsförslag 78
Estrella Durá Ferrandis, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Agnes Jongerius, 
Milan Brglez, Brando Benifei, Vilija Blinkevičiūtė, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Gabriele Bischoff

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder är 
mycket värdefulla verktyg för att testa ny 
verksamhet och innovativa lösningar när 
det gäller sysselsättning och social 
delaktighet. Parlamentet påminner om att 
det är av yttersta vikt att pilotprojekt och 
förberedande åtgärder enbart bedöms på 
grundval av sina meriter och det 
europeiska mervärdet.

12. Europaparlamentet betonar att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder är 
mycket värdefulla verktyg för att inleda ny 
verksamhet och politik när det gäller 
sysselsättning och social delaktighet, och 
flera av idéerna från EMPL-utskottet har 
genomförts framgångsrikt tidigare som 
pilotprojekt/förberedande åtgärder. 
Parlamentet är emellertid bekymrat över 
objektiviteten i kommissionens 
förhandsbedömningar som har stor 
betydelse för deras antagande i 
parlamentet. Parlamentet anser vidare att 
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genomförandet av 
pilotprojekt/förberedande åtgärder måste 
vara i linje med de mål och 
rekommendationer som antagits för dem. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att 
av effektivitetsskäl låta dessa projekt och 
åtgärder företrädesvis genomföras via 
EU-byråer när de ligger inom deras 
expertområde.

Or. en

Ändringsförslag 79
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Stéphane 
Bijoux

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder är 
mycket värdefulla verktyg för att testa ny 
verksamhet och innovativa lösningar när 
det gäller sysselsättning och social 
delaktighet. Parlamentet påminner om att 
det är av yttersta vikt att pilotprojekt och 
förberedande åtgärder enbart bedöms på 
grundval av sina meriter och det 
europeiska mervärdet.

12. Europaparlamentet betonar att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder är 
mycket värdefulla verktyg för att testa ny 
verksamhet och innovativa lösningar när 
det gäller sysselsättning och social 
delaktighet. Parlamentet påminner om att 
det är av yttersta vikt att pilotprojekt och 
förberedande åtgärder enbart bedöms på 
grundval av sina meriter och det 
europeiska mervärdet. Dessa verktyg bör 
vara effektiva, ha låga trösklar och vara 
tydliga för att kunna främja nya och 
innovativa idéer som speglar behoven 
under den rådande krisen och i framtida 
politik.

Or. en

Ändringsförslag 80
Tomáš Zdechovský

Förslag till yttrande
Punkt 12
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder är 
mycket värdefulla verktyg för att testa ny 
verksamhet och innovativa lösningar när 
det gäller sysselsättning och social 
delaktighet. Parlamentet påminner om att 
det är av yttersta vikt att pilotprojekt och 
förberedande åtgärder enbart bedöms på 
grundval av sina meriter och det 
europeiska mervärdet.

12. Europaparlamentet betonar att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder, om 
de är noggrant förberedda, är mycket 
värdefulla verktyg för att testa ny 
verksamhet och innovativa lösningar när 
det gäller sysselsättning och social 
delaktighet. Parlamentet påminner om att 
det är av yttersta vikt att pilotprojekt och 
förberedande åtgärder enbart bedöms på 
grundval av sina meriter och det 
europeiska mervärdet.

Or. en

Ändringsförslag 81
Tomáš Zdechovský

Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet konstaterar att 
det är avgörande att kommissionen ger 
parlamentet regelbundna uppdateringar 
om utvärderingen av resultaten och 
involverar parlamentet i genomförandet 
av pilotprojektens/de förberedande 
åtgärdernas olika etapper. Parlamentet 
framhåller betydelsen av att 
kommissionen använder sig av en 
transparent metod när den bedömer och 
genomför pilotprojekt/förberedande 
åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 82
Samira Rafaela, Véronique Trillet-Lenoir, Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli, Dragoș 
Pîslaru, Stéphane Bijoux
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Förslag till yttrande
Punkt 12a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12a. Europaparlamentet lyfter fram 
betydelsen av att utomeuropeiska länder 
och territorier inkluderas i budgeteringen. 
Parlamentet uppmanar med kraft 
kommissionen att sätta in åtgärder och 
finansiering för att ta itu med covid-19-
krisens konsekvenser för utomeuropeiska 
länder och territorier.

Or. en


