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Ändringsförslag 1
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Skäl A (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

A. De kommande åren kommer utan 
tvekan att kännetecknas av en ekonomisk 
kris och kris på arbetsmarknaden med 
hög arbetslöshet och konsekvent brist på 
arbetskraft, särskilt inom sektorer som 
traditionellt kännetecknas av brister som 
förvärrats på grund av pandemin, men 
också av nya brister relaterade till covid-
19 samt övergången till den digitala 
tidsåldern och en klimatneutral ekonomi1. 
Den gröna och digitala omställningen är 
en prioritet och övervägande av rättvisa 
och pågående inlärningsprioriteringar 
mot bakgrund av dessa övergångar bör 
ingå som stöd för korttidsarbete, inklusive 
EU:s Sure-initiativ2.

Or. en

Ändringsförslag 2
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Skäl B (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

B. De mest sårbara 
arbetsmarknadskategorierna upplevde 
försämrade socioekonomiska villkor 
redan före pandemin där förlusten av 
sysselsättning för dem med tillfälliga 
kontrakt stod för mer än tre fjärdedelar av 
sysselsättningens nettominskning i EU 
under 2020. De covid-19-relaterade 
systemen för inkomststöd var särskilt 

1 Eurofound (2021) Hantera brist på arbetskraft i EU:s medlemsstater, Europeiska unionens publikationsbyrå, 
Luxemburg.
2 Eurofound (2021) Klimatpolitikens fördelningsmässiga effekter i Europa.
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viktiga för låginkomsttagare eftersom de 
tenderar att påverkas mer av 
nedstängningsåtgärder eller minskad 
arbetstid än andra. Dessa åtgärder var 
dock förknippade med krisberedskap och 
tillfälliga och bredare och mer 
inkluderande sociala trygghetssystem 
kommer att bidra till att förhindra osäker 
sysselsättning3.

Or. en

Ändringsförslag 3
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Skäl C (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

C. Befintlig ojämlikhet ökar på grund 
av pandemins oproportionerliga effekt på 
sårbara grupper och slutsatser visar att 
svårigheterna att få ekonomin att gå ihop 
ökade betydligt bland dem som redan 
befann sig i en osäker situation4. Enligt 
de senaste uppgifterna från Eurofound 
rapporterade 23 % av arbetstagare med 
minimilön att de hade svårt eller mycket 
svårt att få ekonomin att gå ihop, jämfört 
med 11,5 % av övriga arbetstagare, och 
totalt 16 % av minimilöntagarna levde i 
materiellt fattiga hushåll, jämfört med 
6 % av övriga arbetstagare5.

Or. en

3 Eurofound (kommer 2021). Structural changes in the labour market: Employment impact of the first year of the 
COVID-19 pandemic.
4 Eurofound, 2021 Leva, arbeta och covid-19
5 Eurofound, 2021 Minimilöner år 2021: årlig översyn
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Ändringsförslag 4
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Skäl D (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

D. Covid-19-krisen och de oönskade 
konsekvenserna av 
nedstängningsåtgärder riskerar att 
äventyra flera årtiondens framsteg inom 
jämställdhet med påtagliga risker för att 
kvinnor lämnar arbetsmarknaden och att 
denna utveckling kommer att förstärka 
könsrollerna. På grund av segregationen 
på arbetsmarknaden och inom sektorer 
där kvinnor är överrepresenterade i 
låglönejobb och deltidsarbete och sektorer 
som drabbats hårt av covid-19-pandemin, 
löper kvinnor större risk än andra att 
drabbas av krisens sysselsättningsmässiga 
och sociala följder6.

Or. en

Ändringsförslag 5
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Skäl E (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

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

6 (Eurofound (2020) Women and labour market equality: Has COVID-19 rolled back recent gains?, Europeiska 
unionens publikationsbyrå, Luxemburg.
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dialog och lösningar kan uppnås genom 
social dialog och gemensamma initiativ7.

Or. en

Ändringsförslag 6
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Skäl F (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

F. Eurofounds covid-19-
undersökning visar att det mentala 
välbefinnandet har nått sin lägsta nivå 
hos alla åldersgrupper sedan pandemin 
började för över ett år sedan och detta är 
tydligt framför allt hos ungdomar och de 
som förlorat sina arbeten8.

Or. en

Ändringsförslag 7
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Skäl G (nytt)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

G. EU och medlemsstaterna har 
vidtagit ett brett spektrum av åtgärder för 
att minimera pandemins inverkan på 
företag, arbetstagare och människor. 
Åtgärdernas slag förändras och utökas 
och i detta sammanhang är åtgärder och 
instrument som samlar in och 
strukturerar information, såsom 
Eurofounds COVID-19 EU PolicyWatchs 
databas eller EU:s 
omstruktureringsövervakares databas för 

7 Eurofound (2021) Klimatpolitikens fördelningsmässiga effekter i Europa.
8 Eurofound, 2021 Leva, arbeta och covid-19
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stödinstrument, viktiga för att övervaka 
utvecklingen och bidra med underlag för 
utvärderingen av dem9.

Or. en

Ändringsförslag 8
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
familjer, arbetstagare och företag. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
den avgörande roll som innehas av 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som 
kommer att bli den främsta drivkraften för 
att stärka unionens sociala dimension och 
säkerställa en socialt hållbar återhämtning, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Fonden för en 
rättvis omställning (FRO).

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
utmaningarna med den ekonomiska 
nedgången till följd av covid-19-pandemin 
har haft en oproportionerlig effekt på 
olika medlemsstater, regioner och grupper 
i vårt samhälle där de mest sårbara 
grupperna har drabbats allra hårdast och 
arbetsmarknaden påverkats särskilt 
mycket. Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang den avgörande roll som 
innehas av Europeiska socialfonden+ 
(ESF+), som kommer att bli den främsta 
drivkraften för att stärka unionens sociala 
dimension och säkerställa en socialt hållbar 
återhämtning, Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter och 
Fonden för en rättvis omställning (FRO).

Or. en

Ändringsförslag 9
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 1

9 COVID-19 EU PolicyWatchs databas, ERM-databasen.
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
familjer, arbetstagare och företag. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
den avgörande roll som innehas av 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som 
kommer att bli den främsta drivkraften för 
att stärka unionens sociala dimension och 
säkerställa en socialt hållbar återhämtning, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Fonden för en 
rättvis omställning (FRO).

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
familjer, arbetstagare och företag. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
den avgörande roll som innehas av de 
europeiska fonderna och 
finansieringsinstrumenten, däribland 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
och Europeiska socialfonden+ (ESF+), 
som kommer att bli den främsta drivkraften 
för att stärka unionens sociala dimension 
och säkerställa en socialt hållbar 
återhämtning, Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter och 
Fonden för en rättvis omställning (FRO). 
Parlamentet betonar att dessa fonder och 
instrument bör stödja alla relevanta 
berörda parters verksamheter, även icke-
statliga organisationer och 
välgörenhetsorganisationer.

Or. en

Ändringsförslag 10
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
familjer, arbetstagare och företag. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
den avgörande roll som innehas av 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som 
kommer att bli den främsta drivkraften för 
att stärka unionens sociala dimension och 
säkerställa en socialt hållbar återhämtning, 

1. Europaparlamentet upprepar att 
även 2022 kommer att bli ett kritiskt år 
betonar att de sociala och 
sysselsättningsrelaterade effekterna av 
covid-19-pandemin kräver kraftfulla och 
exempellösa åtgärder samt en social och 
hållbar budget som inte lämnar någon på 
efterkälken. Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang den avgörande roll som 
innehas av Next Generation EU och 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som är 
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Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Fonden för en 
rättvis omställning (FRO).

den främsta drivkraften för att stärka 
unionens sociala dimension och säkerställa 
en socialt hållbar, inkluderande och icke-
diskriminerande återhämtning, Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Fonden för en 
rättvis omställning (FRO).

Or. en

Ändringsförslag 11
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
familjer, arbetstagare och företag. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
den avgörande roll som innehas av 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som 
kommer att bli den främsta drivkraften för 
att stärka unionens sociala dimension och 
säkerställa en socialt hållbar återhämtning, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Fonden för en 
rättvis omställning (FRO).

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
särskilt ungdomar, familjer, arbetstagare 
och företag, särskilt små och medelstora 
företag. Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang den avgörande roll som 
innehas av faciliteten för återhämtning 
och resiliens och Europeiska 
socialfonden+ (ESF+), som kommer att bli 
de främsta drivkrafterna för att stärka 
unionens sociala dimension och säkerställa 
en socialt hållbar återhämtning, Europeiska 
fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Fonden för en 
rättvis omställning (FRO).

Or. en

Ändringsförslag 12
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 1
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
familjer, arbetstagare och företag. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
den avgörande roll som innehas av 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som 
kommer att bli den främsta drivkraften för 
att stärka unionens sociala dimension och 
säkerställa en socialt hållbar återhämtning, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Fonden för en 
rättvis omställning (FRO).

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för alla 
människor, alla familjer, även hbtqi-
familjer, arbetstagare och alla typer av 
arbetsgivare, även egenföretagare. 
Parlamentet framhåller i detta sammanhang 
den avgörande roll som innehas av 
Europeiska socialfonden+ (ESF+), som 
kommer att bli den främsta drivkraften för 
att stärka unionens sociala dimension och 
säkerställa en socialt och miljömässigt 
hållbar och rättvis återhämtning i linje med 
den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter och den gröna given, 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter och Fonden för en 
rättvis omställning (FRO).

Or. en

Ändringsförslag 13
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 1

Förslag till yttrande Ändringsförslag

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
familjer, arbetstagare och företag. 
Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang den avgörande roll som 
innehas av Europeiska socialfonden+ 
(ESF+), som kommer att bli den främsta 
drivkraften för att stärka unionens sociala 
dimension och säkerställa en socialt 
hållbar återhämtning, Europeiska fonden 
för justering för globaliseringseffekter 
och Fonden för en rättvis omställning 

1. Europaparlamentet betonar att de 
sociala och sysselsättningsrelaterade 
konsekvenserna av covid-19-pandemin 
kräver kraftfulla åtgärder för människor, 
familjer, arbetstagare och företag. 
Parlamentet framhåller den avgörande roll 
som innehas av 
sammanhållningspolitiken, däribland 
Europeiska socialfonden+ (ESF+) och 
Fonden för en rättvis omställning, när det 
gäller att begränsa de negativa effekterna 
av ett integrationsprojekt såsom EU för de 
mest utsatta, för arbetstagare och på 
gräsrotsnivå, särskilt i de medlemsstater 
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(FRO). som har försvagats allra mest ur 
ekonomisk och social synpunkt. 
Parlamentet efterlyser därför mer 
resurser till dessa fonder.

Or. en

Ändringsförslag 14
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka den uppåtgående 
sociala konvergensen i en tid av kris utan 
motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska 
ojämlikheterna och levnads- och 
arbetsvillkoren för många arbetstagare och 
deras familjer. Parlamentet insisterar på 
behovet av att ta itu med territoriella och 
regionala skillnader.

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att anpassa sig till 
de överhängande förändringarna på 
arbetsmarknaden, skapa sysselsättning av 
god kvalitet, minska fattigdomen och öka 
den uppåtgående sociala konvergensen i en 
tid av kris utan motstycke till följd av den 
ekonomiska nedgång som orsakats av 
covid-19-pandemin. Parlamentet betonar 
att krisen har synliggjort många befintliga 
obalanser och påskyndat farliga sociala 
tendenser, såsom osäkra levnads- och 
arbetsvillkoren för vissa grupper av 
arbetstagare samt små företagare och 
deras familjer. Parlamentet insisterar på 
behovet av att ta itu med territoriella och 
regionala skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 15
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
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sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka den uppåtgående 
sociala konvergensen i en tid av kris utan 
motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
och levnads- och arbetsvillkoren för många 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med territoriella och regionala 
skillnader.

sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka resiliensen och 
förbättra de sociala systemens stabilitet i 
en tid av kris utan motstycke till följd av 
covid-19-pandemin. Parlamentet betonar 
att krisen har förvärrat de sociala och 
ekonomiska ojämlikheterna och gett 
upphov till nya sådana. Parlamentet 
påpekar att pandemin dessutom har 
förvärrat levnads- och arbetsvillkoren för 
många arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med territoriella och regionala 
skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 16
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka den uppåtgående 
sociala konvergensen i en tid av kris utan 
motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
och levnads- och arbetsvillkoren för många 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med territoriella och regionala 
skillnader.

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten med en kraftfull social 
dimension bör bidra till att skapa hållbar 
sysselsättning av god kvalitet, och skydda 
befintliga arbetstillfällen och anständiga 
anställnings- och arbetsvillkor, främja 
hållbar tillväxt, utrota fattigdomen, 
däribland barnfattigdom, ta itu med social 
utestängning, social ojämlikhet och 
ungdomsarbetslöshet och öka den 
uppåtgående sociala konvergensen ännu 
mer i en tid av kris utan motstycke till följd 
av covid-19-pandemin. Parlamentet 
betonar att krisen har förvärrat de sociala 
och ekonomiska ojämlikheterna, 
synliggjort nya former av diskriminering 
och förvärrat levnads- och arbetsvillkoren 
för många människor, bland annat 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med ekonomiska, sociala, territoriella 
och regionala samt generationsmässiga 
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skillnader och ojämlikheter.

Or. en

Ändringsförslag 17
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka den uppåtgående 
sociala konvergensen i en tid av kris utan 
motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
och levnads- och arbetsvillkoren för många 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med territoriella och regionala 
skillnader.

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och den sociala 
utestängningen, som särskilt påverkar 
barn, och öka den uppåtgående sociala 
konvergensen i en tid av kris utan 
motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
och levnads- och arbetsvillkoren för många 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med ekonomiska, sociala, 
intersektionella, territoriella, 
generationsmässiga och regionala 
skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 18
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka den uppåtgående 
sociala konvergensen i en tid av kris utan 

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att bevara och skapa 
sysselsättning av god kvalitet, utrota 
fattigdomen och ojämlikhet, säkerställa 
inkluderande jämställdhet och öka den 
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motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
och levnads- och arbetsvillkoren för många 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med territoriella och regionala 
skillnader.

uppåtgående sociala konvergensen i en tid 
av kris utan motstycke till följd av covid-
19-pandemin. Parlamentet betonar att 
krisen har förvärrat de sociala och 
ekonomiska ojämlikheterna och levnads- 
och arbetsvillkoren för många arbetstagare 
och deras familjer, särskilt sårbara 
grupper av arbetstagare och de som har 
osäkra anställningskontrakt och 
anställningsavtal. Parlamentet insisterar på 
behovet av att ta itu med territoriella och 
regionala skillnader.

Or. en

Ändringsförslag 19
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka den uppåtgående 
sociala konvergensen i en tid av kris utan 
motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
och levnads- och arbetsvillkoren för många 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med territoriella och regionala 
skillnader.

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka den uppåtgående 
sociala konvergensen i en tid av kris utan 
motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
och levnads- och arbetsvillkoren för många 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med territoriella och regionala 
skillnader eftersom 
sammanhållningspolitiken måste förbli en 
prioritering under återhämtningen efter 
covid-19.

Or. en
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Ändringsförslag 20
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 2

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, minska 
fattigdomen och öka den uppåtgående 
sociala konvergensen i en tid av kris utan 
motstycke till följd av covid-19-pandemin. 
Parlamentet betonar att krisen har förvärrat 
de sociala och ekonomiska ojämlikheterna 
och levnads- och arbetsvillkoren för många 
arbetstagare och deras familjer. 
Parlamentet insisterar på behovet av att ta 
itu med territoriella och regionala 
skillnader.

2. Europaparlamentet framhåller att 
budgeten bör bidra till att skapa 
sysselsättning av god kvalitet, med 
fullständig respekt för arbetstagares 
rättigheter och de högsta standarderna 
när det gäller arbetsvillkor, utrota 
fattigdomen, bekämpa social utestängning 
och diskriminering och öka den 
uppåtgående sociala, ekonomiska och 
territoriella konvergensen och 
sammanhållningen. Parlamentet 
påminner om att detta är ännu viktigare i 
en tid av kris utan motstycke till följd av 
åtgärderna för att begränsa 
smittspridningen under covid-19-
pandemin. Parlamentet betonar att krisen 
har förvärrat de sociala och ekonomiska 
ojämlikheterna och levnads- och 
arbetsvillkoren för många arbetstagare och 
deras familjer. Parlamentet insisterar på 
behovet av att ta itu med territoriella och 
regionala skillnader. Parlamentet betonar i 
detta hänseende det brådskande behovet 
av EU-program, EU-medel och EU-
instrument med tillräckliga budgetmedel 
och mål som är fullständigt i linje med 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 21
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet håller med de 
europeiska ledarna om att, mot bakgrund 
av att arbetslösheten och ojämlikheten 
ökar på grund av pandemin, det är viktigt 
att kanalisera resurser dit de bäst behövs 
för att stärka våra ekonomier och inrikta 
våra politiska insatser på lika tillgång till 
tjänster av god kvalitet för att främja lika 
möjligheter, samt på skapande av 
arbetstillfällen av god kvalitet, 
entreprenörskap, kompetensutveckling 
och omskolning samt minskning av 
fattigdom och utestängning. Parlamentet 
betonar att de extraordinära resurser som 
gjorts tillgängliga för att stödja Europas 
återhämtning är en möjlighet som inte 
kan missas.

Or. en

Ändringsförslag 22
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 2a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2a. Europaparlamentet varnar dock 
för att detta inte är tillräckligt utan en ny 
strategi med fokus på sociala framsteg 
och social rättvisa som är inriktad på 
ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning som bryter av från den 
högerpolitiken och de begränsningar som 
införts av EU med avseende på 
medlemsstaternas ekonomiska, sociala 
och arbetsmarknadsrelaterade politik.

Or. en
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Ändringsförslag 23
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 2b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

2b. Europaparlamentet betonar dock 
att många av de verksamheter och 
åtgärder som erhåller stöd inom ramen 
för fonderna och programmen syftar till 
att ta itu med sociala och arbetsmässiga 
problem äventyras på grund av 
restriktionerna till följd av den europeiska 
ramen för ekonomisk styrning.

Or. en

Ändringsförslag 24
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt.

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
framsteg inom teknik och innovation som 
rör övergången på arbetsmarknaden och 
för att stärka våra ekonomiers 
konkurrenskraft genom att se till att alla i 
våra samhällen har rätt kompetens för att 
hitta ett arbete och förverkliga sina 
talanger, särskilt mot bakgrund av covid-
19-krisen. Parlamentet insisterar på att det 
behövs strategier för kompetenshöjning 
och omskolning för att hantera de 
utmaningar som demografiska förändringar 
och den gröna och digitala omställningen 
medför. Parlamentet framhåller i detta 
sammanhang vikten av att stärka EU:s 
utbildningsprogram, och samtidigt 
anpassa utbildningen till den framtida 
ekonomins och samhällets behov, och 
stödja arbetstagare och lärare så att de 
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utvecklar rätt kompetens samt att det 
krävs investeringar i digital infrastruktur. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt. 
Parlamentet understryker att 
inkluderande utbildningssystem måste 
reformeras och uppdateras för att anpassa 
arbetstagarnas kvalifikationer till 
arbetsmarknadens krav.

Or. en

Ändringsförslag 25
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt.

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen och 
långvariga tendenser. Parlamentet 
insisterar på att det behövs antas strategier 
för kompetenshöjning och omskolning och 
att de färdigheter som erhållits genom 
informellt och icke-informellt lärande 
behöver erkännas för att hantera de 
utmaningar som demografiska förändringar 
och den gröna och digitala omställningen 
medför, bland annat den ökade 
användningen av artificiell intelligens. 
Parlamentet påminner om att förbättringar 
av ställningen på arbetsmarknaden för de 
mest utsatta grupperna, såsom människor 
som lever i fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre, 
ensamstående föräldrar samt arbetslösa, 
som möjliggör ett värdigt liv är av största 
vikt.
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Or. en

Ändringsförslag 26
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt.

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför, 
inbegripet strategier för vidareutbildning 
och omskolning samt för att förbättra den 
unga generationens livsutsikter, bekämpa 
fattigdom och social utestängning, 
däribland barnfattigdom, och säkerställa 
anständiga arbetsvillkor och 
verkställandet av dessa, långsiktig 
säkerhet, fullgott socialt skydd, 
könsbalanserade möjligheter och en 
arbetsmiljö som är anpassad för personer 
med funktionsnedsättning samt främja en 
säker och gynnsam miljö för alla i EU. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av människor i de 
mest utsatta situationerna är avgörande 
eftersom krisen slår hårdast mot de mest 
utsatta, särskilt människor som lever i 
eller som riskerar fattigdom och social 
utestängning, särskilt personer med 
funktionsnedsättning, romer och andra 
missgynnade etniska minoriteter, 
ungdomar och äldre samt arbetslösa, 
särskilt långtidsarbetslösa samt 
egenföretagare och arbetstagare med 
otrygga anställningsvillkor.

Or. en
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Ändringsförslag 27
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt.

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för livslångt lärande samt 
kompetenshöjning och omskolning för att 
hantera de utmaningar som demografiska 
förändringar och den gröna och digitala 
omställningen medför. Parlamentet 
påminner om att integrationen på 
arbetsmarknaden av de utsatta grupperna, 
särskilt de som har det sämst ställt, såsom 
människor som lever i fattigdom, personer 
med funktionsnedsättning, ungdomar och 
äldre samt arbetslösa, är av största vikt.

Or. en

Ändringsförslag 28
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen 

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
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på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt.

på arbetsmarknaden av kvinnor och de 
mest utsatta grupperna, såsom människor 
som lever i fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt för att 
skapa ett skäligt och socialt rättvist samt 
inkluderande samhälle.

Or. en

Ändringsförslag 29
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt.

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att ekonomins 
och arbetsmarknadens återhämtning efter 
covid-19 fortsatt måste prioriteras. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt. 
Parlamentet betonar vikten av livslångt 
lärande i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 30
Sandra Pereira, Leila Chaibi
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Förslag till yttrande
Punkt 3

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen 
på arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt.

3. Europaparlamentet betonar vikten 
av politik och åtgärder till stöd för 
övergången på arbetsmarknaden, särskilt 
mot bakgrund av covid-19-krisen. 
Parlamentet insisterar på att det behövs 
strategier för kompetenshöjning och 
omskolning för att hantera de utmaningar 
som demografiska förändringar och den 
gröna och digitala omställningen medför. 
Parlamentet påminner om att integrationen, 
med rättigheter och lika villkor, på 
arbetsmarknaden av de mest utsatta 
grupperna, såsom människor som lever i 
fattigdom, personer med 
funktionsnedsättning, ungdomar och äldre 
samt arbetslösa, är av största vikt.

Or. en

Ändringsförslag 31
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 3a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att garantera att inga EU-
medel används för att stödja några 
projekt, investeringar och program som 
bidrar till segregering, diskriminering 
eller social utestängning. Parlamentet 
uppmanar med kraft kommissionen att 
hindra potentiella eller nuvarande privata 
stödmottagare, som med hjälp av löpande 
kollektiva uppsägningar och/eller 
omplaceringsförfarandena sysslar med 
social dumpning och dumpning på 
arbetsmarknaden, från att få tillgång till 
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EU-medel.

Or. en

Ändringsförslag 32
Sandra Pereira, Marc Botenga, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 3b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

3b. Europaparlamentet betonar att 
användningen av underleverantörer ofta 
försätter arbetstagare, särskilt kvinnor, i 
en extremt utsatt situation. Parlamentet 
efterlyser med kraft en översyn av 
arbetsvillkoren och statusen för 
arbetstagare som tillhandahåller tjänster 
vid EU:s institutioner samt en 
undersökning av alternativa lösningar, 
såsom internalisering, för att förbättra 
deras arbetsvillkor.

Or. en

Ändringsförslag 33
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 
nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå höga sysselsättningsnivåer, ett 
fullgott socialt skydd och en kvalificerad 
och resilient arbetskraft som är förberedd 
för omställningen till en grön och digital 
ekonomi. Parlamentet välkomnar 
överföringen från React-EU av ytterligare 

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 
nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå höga sysselsättningsnivåer, icke-
diskriminerande och inkluderande 
arbetsmarknader, arbetsvillkor som 
möjliggör balans mellan arbete och 
privatliv för föräldrar och omsorgsgivare, 
ett fullgott och rättvist socialt skydd och en 
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10,8 miljarder EUR till sammanhållning 
under 2022, varav 30 % kommer att anslås 
till ESF+.

kvalificerad och resilient arbetskraft som är 
förberedd för omställningen till en grön 
och digital ekonomi. Parlamentet 
välkomnar överföringen från React-EU av 
ytterligare 10,8 miljarder EUR till 
sammanhållning under 2022, varav 30 % 
kommer att anslås till ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 34
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 
nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå höga sysselsättningsnivåer, ett 
fullgott socialt skydd och en kvalificerad 
och resilient arbetskraft som är förberedd 
för omställningen till en grön och digital 
ekonomi. Parlamentet välkomnar 
överföringen från React-EU av ytterligare 
10,8 miljarder EUR till sammanhållning 
under 2022, varav 30 % kommer att anslås 
till ESF+.

4. Europaparlamentet noterar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 
nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå höga sysselsättningsnivåer för 
alla, särskilt de som står längst från 
arbetsmarknaden, ett fullgott socialt skydd 
och en kvalificerad och resilient arbetskraft 
som är förberedd för omställningen till en 
grön och digital ekonomi och säkerställer 
jämställdhet och icke-diskriminering. 
Parlamentet välkomnar överföringen från 
React-EU av ytterligare 10,8 miljarder 
EUR till sammanhållning under 2022, 
varav 30 % kommer att anslås till ESF+. 
Parlamentet påminner om att React-EU:s 
resurser ska stödja skapandet av 
sysselsättningstillfällen och sysselsättning 
av god kvalitet, särskilt för personer i 
utsatta situationer, samt stödja sociala 
system som bidrar till åtgärder för social 
inkludering, antidiskriminering och 
utrotning av fattigdom, med ett särskilt 
fokus på barnfattigdom, och stärka den 
jämlika tillgången till sociala tjänster av 
allmänt intresse, bland annat för barn, 
äldre, personer med funktionsnedsättning, 
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etniska minoriteter och hemlösa.

Or. en

Ändringsförslag 35
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 
nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå höga sysselsättningsnivåer, ett 
fullgott socialt skydd och en kvalificerad 
och resilient arbetskraft som är förberedd 
för omställningen till en grön och digital 
ekonomi. Parlamentet välkomnar 
överföringen från React-EU av ytterligare 
10,8 miljarder EUR till sammanhållning 
under 2022, varav 30 % kommer att anslås 
till ESF+.

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 
nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå höga sysselsättningsnivåer, 
särskilt för att skapa bättre möjligheter 
för ungdomar, ett fullgott socialt skydd 
och en kvalificerad och resilient arbetskraft 
som är förberedd för omställningen till en 
grön och digital ekonomi. Parlamentet 
välkomnar överföringen från React-EU av 
ytterligare 10,8 miljarder EUR till 
sammanhållning under 2022, varav 30 % 
kommer att anslås till ESF+. Parlamentet 
uppmanar med kraft medlemsstaterna att 
snabbt sätta in dessa resurser för att 
begränsa krisens sociala konsekvenser.

Or. en

Ändringsförslag 36
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 
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nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå höga sysselsättningsnivåer, ett 
fullgott socialt skydd och en kvalificerad 
och resilient arbetskraft som är förberedd 
för omställningen till en grön och digital 
ekonomi. Parlamentet välkomnar 
överföringen från React-EU av ytterligare 
10,8 miljarder EUR till sammanhållning 
under 2022, varav 30 % kommer att anslås 
till ESF+.

nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att främja social inkludering, bekämpa 
fattigdom, uppnå höga nivåer av 
sysselsättning av god kvalitet, ett fullgott 
socialt skydd och en kvalificerad och 
resilient arbetskraft som är förberedd för 
omställningen till en grön och digital 
ekonomi. Parlamentet välkomnar 
överföringen från React-EU av ytterligare 
10,8 miljarder EUR till sammanhållning 
under 2022, varav 30 % kommer att anslås 
till ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 37
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 4

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4. Europaparlamentet välkomnar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+. 
Parlamentet betonar att ESF+ spelar en 
nyckelroll för att hjälpa medlemsstaterna 
att uppnå höga sysselsättningsnivåer, ett 
fullgott socialt skydd och en kvalificerad 
och resilient arbetskraft som är förberedd 
för omställningen till en grön och digital 
ekonomi. Parlamentet välkomnar 
överföringen från React-EU av ytterligare 
10,8 miljarder EUR till sammanhållning 
under 2022, varav 30 % kommer att anslås 
till ESF+.

4. Europaparlamentet noterar 
kommissionens förslag att anslå 13,1735 
miljarder EUR under 2022 till ESF+ och 
beklagar bristen på ambition. Parlamentet 
anser att den ökade otryggheten, de 
alarmerande fattigdomstalen, däribland 
hos arbetstagare och när det gäller 
barnfattigdom, den oroväckande 
arbetslöshetsnivån, bland annat bland 
ungdomar, och den sociala 
utestängningen samt de ihållande 
problemen med diskriminering kräver ett 
ambitiösare budgetsvar. Parlamentet 
betonar att ESF+ kan spela en nyckelroll 
för att hjälpa medlemsstaterna att ta itu 
med de problem som nämnts. Parlamentet 
välkomnar överföringen från React-EU av 
ytterligare 10,8 miljarder EUR till 
sammanhållning under 2022, varav 30 % 
kommer att anslås till ESF+.

Or. en
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Ändringsförslag 38
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet påminner om 
att genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter och 
handlingsplanen för genomförandet av de 
20 principerna i den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter kommer att bidra 
till att ta itu med de utmaningar som 
Europa står inför, såsom digitaliseringen, 
den gröna omställningen och 
demografiska förändringar, samt kommer 
att bidra till att mildra de negativa 
effekterna av covid-19-pandemin på 
hälsan, arbetsmarknaden, och sociala och 
ekonomiska aspekter. Parlamentet 
betonar att tillräckliga resurser bör 
avsättas för att finansiera genomförandet 
av handlingsplanen och, till dess att de 
ekonomiska effekterna av pandemin är 
kända, kompletteras med den allmänna 
undantagsklausulen med stöd av en 
sammanhängande ECB-politik samt 
stabilitets- och tillväxtpakten vars syfte är 
människors allmänna välbefinnande, en 
inkluderande arbetsmarknad och skydd 
för arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 39
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
Punkt 4a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4a. Europaparlamentet uttrycker oro 
över det blygsamma utnyttjandet av EU-
medel och EU-program. Parlamentet 
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anser att det kan vara till stor nytta om 
stödet ökas för offentliga strukturer som 
tillhandahåller tekniskt bistånd och om 
medfinansieringssatserna höjs och om 
offentliga investeringar som finansieras 
genom EU-medel och EU-program 
utesluts från 
budgetunderskottskriterierna.

Or. en

Ändringsförslag 40
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 4b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4b. Europaparlamentet upprepar att 
faciliteten för återhämtning och resiliens 
måste bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter 
med syftet att skapa stabila arbetstillfällen 
av hög kvalitet, social sammanhållning 
och inkludering, samt betonar att de 
sociala målen bör integreras i all 
relevanta planer för lagstiftning, 
bestämmelser och genomförande som är 
kopplade till Next Generation EU. 
Parlamentet betonar att reformerna i de 
nationella planerna bör vara i linje med 
Portomålen och den europeiska pelaren 
för sociala rättigheter samt att 
medlemsstaterna bör öka investeringarna 
i den sociala dimensionen i linje med sina 
sociala reformer på arbetsmarknaden, 
utbildning och färdigheter, social trygghet 
och subventionerat boende, särskilt i de 
medlemsstater där det finns ett ökat behov 
av sociala åtgärder inom ramen för de 
landsspecifika rekommendationerna.

Or. en
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Ändringsförslag 41
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 4c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

4c. Europaparlamentet påminner om 
att den sociala dialogen och 
arbetsmarknadens parter måste utgöra en 
grundsten i återhämtningsplanen och 
bidra till genomförandet av den 
europeiska pelaren för sociala rättigheter, 
både på nationell nivå och EU-nivå, samt 
delta systematiskt i utformningen, 
genomförandet och övervakningen av 
nationella och europeiska återhämtnings- 
och resiliensplaner. Parlamentet 
uppmanar alla medlemsstater att 
investera minst 0,25 % av ESF+-medlen 
under delad förvaltning i varje program 
för kapacitetsuppbyggnad av 
arbetsmarknadens parter och det civila 
samhällets organisationer, däribland 
genom utbildning, nätverksåtgärder och 
förstärkning av den sociala dialogen, 
samt till aktiviteter som genomförs 
gemensamt av arbetsmarknadens parter 
för att genomföra politik för 
sysselsättning, utbildning och social 
integration.

Or. en

Ändringsförslag 42
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater med en högre andel unga 
som varken arbetar eller studerar än 
genomsnittet i unionen är skyldiga att 

5. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna och kommissionen att 
göra kampen mot ungdomsarbetslösheten 
till en prioritering, särskilt i samband med 
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avsätta minst 12,5 % av sina ESF± medel 
för att genomföra ungdomsgarantin. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
på bästa sätt utnyttja den direkt förvaltade 
delen av ESF+, delen för sysselsättning och 
social innovation, för investeringar i social 
innovation och för att stimulera 
arbetskraftens rörlighet.

insatserna för den europeiska 
återhämtningen, samt att till fullo utnyttja 
finansieringsinstrument som 
ungdomsgarantin. Parlamentet påminner 
om att medlemsstater med en högre andel 
unga som varken arbetar eller studerar än 
genomsnittet i unionen är skyldiga att 
avsätta minst 12,5 % av sina ESF± medel 
för att genomföra ungdomsgarantin. 
Parlamentet uppmuntrar alla 
medlemsstater, inte endast dem som 
berörs mest av ungdomsarbetslösheten, att 
fortsätta investera tillräckliga ESF+-
resurser i åtgärder som stöder ungdomars 
sysselsättning och att avsätta minst 12,5 % 
av sina ESF+-resurser som omfattas av 
delad förvaltning till riktade åtgärder och 
strukturella reformer för att stödja 
kvalitativ sysselsättning för ungdomar. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
på bästa sätt utnyttja den direkt förvaltade 
delen av ESF+, delen för sysselsättning och 
social innovation, för investeringar i social 
innovation och för att stimulera 
arbetskraftens rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 43
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater med en högre andel unga 
som varken arbetar eller studerar än 
genomsnittet i unionen är skyldiga att 
avsätta minst 12,5 % av sina ESF± medel 
för att genomföra ungdomsgarantin. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
på bästa sätt utnyttja den direkt förvaltade 
delen av ESF+, delen för sysselsättning och 
social innovation, för investeringar i social 
innovation och för att stimulera 

5. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater med en högre andel unga 
som varken arbetar eller studerar än 
genomsnittet i unionen är skyldiga att 
avsätta minst 12,5 % av sina ESF± medel 
för att genomföra ungdomsgarantin. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
på bästa sätt utnyttja den direkt förvaltade 
delen av ESF+, delen för sysselsättning och 
social innovation, för investeringar i social 
innovation och för att stödja arbetskraftens 
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arbetskraftens rörlighet. rörlighet, men även förhindra 
kompetensflykt från vissa medlemsstater, 
avlägsna områden eller landsbygden.

Or. en

Ändringsförslag 44
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater med en högre andel unga 
som varken arbetar eller studerar än 
genomsnittet i unionen är skyldiga att 
avsätta minst 12,5 % av sina ESF± medel 
för att genomföra ungdomsgarantin. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
på bästa sätt utnyttja den direkt förvaltade 
delen av ESF+, delen för sysselsättning och 
social innovation, för investeringar i social 
innovation och för att stimulera 
arbetskraftens rörlighet.

5. Europaparlamentet välkomnar 
stödpaketet för anställning av ungdomar, 
i synnerhet den utökade 
ungdomsgarantin, och betonar att 
medlemsstaterna måste genomföra detta 
genom att investera lämpliga EU-medel 
som görs tillgängliga för deras utbildning, 
yrkesutbildning, omskolning och 
anställbarhet. Parlamentet påminner om 
att alla medlemsstater är skyldiga att 
avsätta en lämplig del av sina ESF+-
medel till riktade åtgärder för att 
genomföra ungdomsgarantin och att 
medlemsstater med en högre andel unga 
som varken arbetar eller studerar än 
genomsnittet i unionen är skyldiga att 
avsätta minst 12,5 % av sina ESF± medel 
för att genomföra ungdomsgarantin. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
på bästa sätt utnyttja den direkt förvaltade 
delen av ESF+, delen för sysselsättning och 
social innovation, för investeringar i social 
innovation och för att stimulera 
arbetskraftens rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 45
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
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Punkt 5

Förslag till yttrande Ändringsförslag

5. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater med en högre andel unga 
som varken arbetar eller studerar än 
genomsnittet i unionen är skyldiga att 
avsätta minst 12,5 % av sina ESF± medel 
för att genomföra ungdomsgarantin. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att 
på bästa sätt utnyttja den direkt förvaltade 
delen av ESF+, delen för sysselsättning och 
social innovation, för investeringar i social 
innovation och för att stimulera 
arbetskraftens rörlighet.

5. Europaparlamentet påminner om att 
alla medlemsstater är skyldiga att använda 
ungdomsgarantin, och att särskilt de med 
en högre andel unga som varken arbetar 
eller studerar än genomsnittet i unionen är 
skyldiga att avsätta minst 12,5 % av sina 
ESF± medel för att genomföra 
ungdomsgarantin. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att på bästa sätt utnyttja 
den direkt förvaltade delen av ESF+, delen 
för sysselsättning och social innovation, för 
investeringar i social innovation och för att 
stimulera arbetskraftens rörlighet.

Or. en

Ändringsförslag 46
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater som har en barnfattigdom 
över unionsgenomsnittet bör använda 
minst 5 % av sina ESF± medel för att 
hantera denna fråga, medan alla andra 
medlemsstater måste avsätta en lämplig 
andel av sina ESF± medel till riktade 
åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att stödja genomförandet av 
barngarantin.

6. Europaparlamentet beklagar djupt 
att mer än en fjärdedel av alla barn i EU 
löper risk att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning. Parlamentet betonar 
att behovet av att bekämpa barnfattigdom 
kommer att bli än mer viktigt under de 
kommande åren i samband med 
återhämtningen efter covid-19-utbrottet. 
Parlamentet påminner om att 
medlemsstater som har en barnfattigdom 
över unionsgenomsnittet bör använda 
minst 5 % av sina ESF± medel för att 
hantera denna fråga, medan alla andra 
medlemsstater måste avsätta en lämplig 
andel av sina ESF± medel till riktade 
åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att stödja genomförandet av 
barngarantin. Parlamentet upprepar sin 
uppmaning till kommissionen att avsätta 
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20 miljarder euro i nya medel till den 
europeiska barngarantin under perioden 
2021–2027 varav minst 3 miljarder ska 
göras tillgängliga 2022.

Or. en

Ändringsförslag 47
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater som har en barnfattigdom 
över unionsgenomsnittet bör använda 
minst 5 % av sina ESF± medel för att 
hantera denna fråga, medan alla andra 
medlemsstater måste avsätta en lämplig 
andel av sina ESF± medel  till riktade 
åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att stödja genomförandet av 
barngarantin.

6. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater bör använda sina ESF± 
medel för att effektivt hantera 
barnfattigdomen och stödja riktade 
åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att stödja genomförandet av 
barngarantin.

Or. en

Ändringsförslag 48
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Europaparlamentet påminner om att 
medlemsstater som har en barnfattigdom 
över unionsgenomsnittet bör använda 
minst 5 % av sina ESF± medel för att 
hantera denna fråga, medan alla andra 
medlemsstater måste avsätta en lämplig 
andel av sina ESF± medel till riktade 
åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att stödja genomförandet av 

6. Europaparlamentet välkomnar den 
antagna europeiska barngarantin som 
syftar till att säkerställa att alla barn i 
Europa som löper risk att drabbas av 
fattigdom eller socialt utanförskap får 
tillgång till fri hälso- och sjukvård, 
utbildning, förskoleutbildning och 
barnomsorg, anständiga bostäder och 
lämplig kost. Parlamentet påminner om att 
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barngarantin. medlemsstater som har en barnfattigdom 
över unionsgenomsnittet bör använda 
minst 5 % av sina ESF± medel för att 
hantera denna fråga, medan alla andra 
medlemsstater måste avsätta en lämplig 
andel av sina ESF± medel till riktade 
åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att stödja genomförandet av 
barngarantin. Parlamentet betonar i detta 
hänseende vikten av medlemsstaternas 
investeringar med EU-medel i kampen 
mot barnfattigdom och social 
utestängning.

Or. en

Ändringsförslag 49
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 6

Förslag till yttrande Ändringsförslag

6. Parlamentet påminner om att 
medlemsstater som har en barnfattigdom 
över unionsgenomsnittet bör använda 
minst 5 % av sina ESF± medel för att 
hantera denna fråga, medan alla andra 
medlemsstater måste avsätta en lämplig 
andel av sina ESF± medel till riktade 
åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att stödja genomförandet av 
barngarantin.

6. Parlamentet påminner om att 
medlemsstater som har en barnfattigdom 
över unionsgenomsnittet bör använda 
minst 5 % av sina ESF± medel för att 
hantera denna fråga, medan alla andra 
medlemsstater måste avsätta en lämplig 
andel av sina ESF± medel till riktade 
åtgärder för att bekämpa barnfattigdom i 
syfte att stödja genomförandet av 
barngarantin. Parlamentet uppmuntrar 
eftertryckligen medlemsstaterna att gå 
längre än ESF+-minimikraven med tanke 
på den fortsatt höga andelen 
barnfattigdom och social utestängning i 
unionen.

Or. en

Ändringsförslag 50
Radan Kanev
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Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda engångsstöd till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de reviderade ansökningskraven 
och kriterierna för stödberättigande i EGF-
förordningen, som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller egenföretagare från 500 till 
200.

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda tillfälligt, 
engångsstöd till uppsagda arbetstagare och 
egenföretagare så att de så snabbt som 
möjligt kan anpassa sig till strukturella 
förändringar och återgå i arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av väsentliga 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning 
och finanskrisen eller den ekonomiska 
krisen, övergången till en koldioxidsnål 
ekonomi eller till följd av digitalisering 
eller automatisering. Parlamentet 
understryker vikten av de reviderade 
ansökningskraven och kriterierna för 
stödberättigande i EGF-förordningen, som 
innebär en sänkning av minimitröskeln för 
uppsägningar från 500 till 200.

Or. en

Ändringsförslag 51
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda engångsstöd till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de reviderade ansökningskraven 

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda engångsstöd till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de reviderade ansökningskraven 
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och kriterierna för stödberättigande i EGF-
förordningen, som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller egenföretagare från 500 till 
200.

och kriterierna för stödberättigande i EGF-
förordningen, som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller egenföretagare från 500 till 
200. Parlamentet påminner om att stöd 
från EGF bör göras gradvis tillgängligt 
för alla företag, även små och medelstora 
företag.

Or. en

Ändringsförslag 52
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda engångsstöd till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de reviderade ansökningskraven 
och kriterierna för stödberättigande i EGF-
förordningen, som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller egenföretagare från 500 till 
200.

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF erbjuder engångsstöd i efterhand till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de förenklade ansökningskraven 
och reviderade kriterierna för 
stödberättigande i EGF-förordningen, som 
innebär en sänkning av minimitröskeln för 
arbetstagare som blivit uppsagda eller 
egenföretagare från 500 till 200. 
Parlamentet uppmanar medlemsstaterna 
att använda sig av de möjligheter som 
EGF erbjuder vid större 
omstruktureringar.

Or. en

Ändringsförslag 53
Samira Rafaela
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Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda engångsstöd till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de reviderade ansökningskraven 
och kriterierna för stödberättigande i EGF-
förordningen, som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller egenföretagare från 500 till 
200.

(Berör inte den svenska versionen)  

Or. en

Ändringsförslag 54
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda engångsstöd till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de reviderade ansökningskraven 
och kriterierna för stödberättigande i EGF-

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda direkt 
engångsstöd till arbetstagare som har sagts 
upp så att de så snabbt som möjligt kan 
hitta ett nytt arbete i en hållbar och 
framtidsorienterad sektor i samband med 
större omstruktureringar, särskilt sådana 
som orsakas av betydande förändringar i 
EU:s handelsförbindelser och den inre 
marknadens sammansättning, övergången 
till en koldioxidsnål ekonomi eller till följd 
av digitalisering eller automatisering. 
Parlamentet betonar att EGF kommer att 
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förordningen, som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller egenföretagare från 500 till 
200.

tillhandahålla utbildningspaket för att 
inkludera färdigheter som krävs i den 
digitala industriella tidsåldern samt en 
resurseffektiv ekonomi. Parlamentet 
understryker vikten av de reviderade 
ansökningskraven och kriterierna för 
stödberättigande i EGF-förordningen, som 
innebär en sänkning av minimitröskeln för 
arbetstagare som blivit uppsagda eller 
egenföretagare från 500 till 200.

Or. en

Ändringsförslag 55
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 7

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda engångsstöd till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de reviderade ansökningskraven 
och kriterierna för stödberättigande i EGF-
förordningen, som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller egenföretagare från 500 till 
200.

7. Europaparlamentet påminner om att 
EGF kommer att erbjuda engångsstöd till 
uppsagda arbetstagare så att de så snabbt 
som möjligt kan hitta ett nytt arbete i 
samband med större omstruktureringar, 
särskilt sådana som orsakas av betydande 
förändringar i EU:s handelsförbindelser 
och den inre marknadens sammansättning, 
övergången till en koldioxidsnål ekonomi 
eller till följd av digitalisering eller 
automatisering. Parlamentet understryker 
vikten av de reviderade ansökningskraven 
och kriterierna för stödberättigande i EGF-
förordningen, som innebär en sänkning av 
minimitröskeln för arbetstagare som blivit 
uppsagda eller egenföretagare från 500 till 
50.

Or. en

Ändringsförslag 56
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
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Punkt 7a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

7a. Europaparlamentet påminner om 
den viktiga rollen som den omarbetade 
Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter för uppsagda 
arbetare kan spela för att stödja och 
omskola arbetstagare som sagts upp till 
följd av covid-19-krisens ekonomiska 
följdverkningar. Parlamentet anser att 
medlemsstaterna bör använda fonden och 
aktivt sprida information om möjligheten 
till stöd för arbetstagare och deras 
representanter.

Or. en

Ändringsförslag 57
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 8

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8. Europaparlamentet noterar att nivån 
på EGF:s åtagandebemyndiganden i 
reserven för 2022 har fastställts till 201,3 
miljoner EUR (+ 2 % jämfört med 2021), 
vilket motsvarar det högsta årliga anslaget 
på 186 miljoner EUR (i 2018 års priser) 
som är tillgängligt i enlighet med artikel 8 i 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen.

8. Europaparlamentet noterar att nivån 
på EGF:s åtagandebemyndiganden i 
reserven för 2022 har fastställts till 201,3 
miljoner EUR (+ 2 % jämfört med 2021), 
vilket motsvarar det högsta årliga anslaget 
på 186 miljoner EUR (i 2018 års priser) 
som är tillgängligt i enlighet med artikel 8 i 
förordningen om den fleråriga 
budgetramen. Parlamentet välkomnar 
anpassningen av medfinansieringssatsen 
till ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 58
Sandra Pereira, Leila Chaibi

Förslag till yttrande
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Punkt 8a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

8a. Europaparlamentet beklagar att 
det årliga budgetsvaret begränsas 
finansiellt av en flerårig budgetram som 
inte på långa vägar tillgodoser 
befolkningens och arbetstagarnas behov.

Or. en

Ändringsförslag 59
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet noterar kommissionens anslag 
för 2022 på 1 159,749 miljoner EUR. 
Parlamentet framhåller att dess 
tillämpningsområde har utvidgats till att 
omfatta de sociala aspekterna av 
omställningen, särskilt stöd till 
arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning och 
social inkludering, inbegripet investeringar 
i infrastruktur för utbildningscentrum, 
barn- och äldreomsorg och möjligheten att 
stödja investeringar i stora företag i 
stödområden i enlighet med regionala 
riktlinjer för statligt stöd, om sådant stöd är 
nödvändigt för att skapa arbetstillfällen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder människor, ekonomier och 
territoriers miljö som står inför allvarliga 
socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen i riktning mot unionens 
2030-mål för energi och klimat och en 
klimatneutral ekonomi i unionen senast 
2050. Parlamentet noterar kommissionens 
anslag för 2022 på 1 159,749 miljoner 
EUR. Parlamentet framhåller att dess 
tillämpningsområde har utvidgats till att 
omfatta de sociala aspekterna av 
omställningen, särskilt stöd till 
arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning, 
yrkesutbildning och 
arbetsmarknadsanpassning med en 
särskild tonvikt på grön och digital 
sysselsättning och social inkludering, 
inbegripet investeringar i infrastruktur för 
utbildningscentrum, barn- och äldreomsorg 
och möjligheten att stödja investeringar i 
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stora företag i stödområden i enlighet med 
regionala riktlinjer för statligt stöd, om 
sådant stöd är nödvändigt för att skapa 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 60
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet noterar kommissionens anslag 
för 2022 på 1 159,749 miljoner EUR. 
Parlamentet framhåller att dess 
tillämpningsområde har utvidgats till att 
omfatta de sociala aspekterna av 
omställningen, särskilt stöd till 
arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning och 
social inkludering, inbegripet investeringar 
i infrastruktur för utbildningscentrum, 
barn- och äldreomsorg och möjligheten att 
stödja investeringar i stora företag i 
stödområden i enlighet med regionala 
riktlinjer för statligt stöd, om sådant stöd är 
nödvändigt för att skapa arbetstillfällen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet noterar kommissionens anslag 
för 2022 på 1 159,749 miljoner EUR. 
Parlamentet framhåller att dess 
tillämpningsområde har utvidgats till att 
omfatta de sociala aspekterna av 
omställningen, särskilt stöd till 
arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning och 
social inkludering, inbegripet investeringar 
i infrastruktur för utbildningscentrum, 
barn- och äldreomsorg samt omsorg för 
personer med funktionsnedsättning och 
möjligheten att stödja investeringar i stora 
företag i stödområden i enlighet med 
regionala riktlinjer för statligt stöd, om 
sådant stöd är nödvändigt för att skapa 
arbetstillfällen.

Or. en
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Ändringsförslag 61
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet noterar kommissionens anslag 
för 2022 på 1 159,749 miljoner EUR. 
Parlamentet framhåller att dess 
tillämpningsområde har utvidgats till att 
omfatta de sociala aspekterna av 
omställningen, särskilt stöd till 
arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning och 
social inkludering, inbegripet investeringar 
i infrastruktur för utbildningscentrum, 
barn- och äldreomsorg och möjligheten att 
stödja investeringar i stora företag i 
stödområden i enlighet med regionala 
riktlinjer för statligt stöd, om sådant stöd är 
nödvändigt för att skapa arbetstillfällen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet understryker att fonden 
måste fokusera på individernas behov och 
ett socialt välbefinnande samt leda till 
social hållbarhet genom att stödja 
skapande av hållbara 
anställningstillfällen av god kvalitet, 
omskolning av arbetstagare och skapa en 
social infrastruktur så att ingen hamnar 
på efterkälken. Parlamentet noterar 
kommissionens anslag för 2022 på 
1 159,749 miljoner EUR. Parlamentet 
framhåller att dess tillämpningsområde har 
utvidgats till att omfatta de sociala 
aspekterna av omställningen, särskilt stöd 
till arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning och 
social inkludering, inbegripet investeringar 
i social infrastruktur för 
utbildningscentrum, vidareutbildning och 
omskolning av leverantörer av sociala 
tjänster, barn- och äldreomsorg och 
möjligheten att stödja investeringar i stora 
företag i stödområden i enlighet med 
regionala riktlinjer för statligt stöd, om 
sådant stöd är nödvändigt för att skapa 
högkvalitativa och hållbara 
arbetstillfällen.

Or. en
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Ändringsförslag 62
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet noterar kommissionens anslag 
för 2022 på 1 159,749 miljoner EUR. 
Parlamentet framhåller att dess 
tillämpningsområde har utvidgats till att 
omfatta de sociala aspekterna av 
omställningen, särskilt stöd till 
arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning och 
social inkludering, inbegripet investeringar 
i infrastruktur för utbildningscentrum, 
barn- och äldreomsorg och möjligheten att 
stödja investeringar i stora företag i 
stödområden i enlighet med regionala 
riktlinjer för statligt stöd, om sådant stöd är 
nödvändigt för att skapa arbetstillfällen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet noterar kommissionens anslag 
för 2022 på 1 159,749 miljoner EUR. 
Parlamentet framhåller att dess 
tillämpningsområde har utvidgats till att 
omfatta de sociala aspekterna av 
omställningen, särskilt stöd till 
arbetssökande med eller utan 
funktionsnedsättning, och oavsett deras 
kön, ras, etnicitet, ålder, religion eller 
trosuppfattning, sexuella läggning, 
migrationsstatus eller socioekonomiska 
bakgrund, inbegripet hjälp med att söka 
arbete, kompetenshöjning och omskolning 
och deras aktiva inkludering i anständig 
och hållbar sysselsättning samt 
investeringar i smart och hållbar rörlighet, 
annan verksamhet på områdena 
inkluderande utbildning och social 
inkludering, inbegripet investeringar i 
infrastruktur för utbildningscentrum, barn- 
och äldreomsorg och möjligheten att stödja 
hållbara investeringar i enlighet med 
regionala riktlinjer för statligt stöd, om 
sådant stöd är nödvändigt för att skapa 
arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 63
Beata Szydło
för ECR-gruppen
Elżbieta Rafalska, Margarita de la Pisa Carrión
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Förslag till yttrande
Punkt 9

Förslag till yttrande Ändringsförslag

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet noterar kommissionens anslag 
för 2022 på 1 159,749 miljoner EUR. 
Parlamentet framhåller att dess 
tillämpningsområde har utvidgats till att 
omfatta de sociala aspekterna av 
omställningen, särskilt stöd till 
arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning och 
social inkludering, inbegripet investeringar 
i infrastruktur för utbildningscentrum, 
barn- och äldreomsorg och möjligheten att 
stödja investeringar i stora företag i 
stödområden i enlighet med regionala 
riktlinjer för statligt stöd, om sådant stöd är 
nödvändigt för att skapa arbetstillfällen.

9. Europaparlamentet påminner om att 
FRO stöder territorier och personer som 
står inför allvarliga socioekonomiska och 
sysselsättningsmässiga utmaningar till följd 
av omställningen till en klimatneutral 
ekonomi i unionen senast 2050. 
Parlamentet betonar att FRO är ett viktigt 
verktyg för att stödja de territorier som 
påverkas mest av denna omställning och 
spelar en viktig roll för förebyggandet av 
ökade regionala skillnader. Parlamentet 
noterar kommissionens anslag för 2022 på 
1 159,749 miljoner EUR. Parlamentet 
framhåller att dess tillämpningsområde har 
utvidgats till att omfatta de sociala 
aspekterna av omställningen, särskilt stöd 
till arbetssökande, inbegripet hjälp med att 
söka arbete, kompetenshöjning och 
omskolning och deras aktiva inkludering 
på arbetsmarknaden samt investeringar i 
smart och hållbar rörlighet, annan 
verksamhet på områdena utbildning och 
social inkludering, inbegripet investeringar 
i infrastruktur för utbildningscentrum, 
barn- och äldreomsorg och möjligheten att 
stödja investeringar i stora företag i 
stödområden i enlighet med regionala 
riktlinjer för statligt stöd, om sådant stöd är 
nödvändigt för att skapa arbetstillfällen.

Or. en

Ändringsförslag 64
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 10

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10. Europaparlamentet påminner om att 
fonden för europeiskt bistånd till dem som 

10. Europaparlamentet påminner om att 
fonden för europeiskt bistånd till dem som 
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har det sämst ställt (Fead) har integrerats i 
ESF+ och att minst 3 % av ESF± budgeten 
2022 ska gå till livsmedelsbistånd och 
grundläggande materiellt bistånd till de 
personer som har det sämst ställt, med en 
medfinansieringsgrad på 90 %.

har det sämst ställt (Fead) har integrerats i 
ESF+ och välkomnar att minst 3 % av 
ESF± budgeten 2022 ska gå till 
livsmedelsbistånd och grundläggande 
materiellt bistånd, tillsammans med 
tillhörande åtgärder till de personer som 
har det sämst ställt, med en 
medfinansieringsgrad på 90 % eftersom 
den aktuella krisen slår hårdast mot dem 
som har det sämst ställt.

Or. en

Ändringsförslag 65
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 10a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet konstaterar att 
alla EU-länder före utgången av 2022 
förväntas ha nått tillbaka till den 
kvartalsvisa produktion de hade före 
krisen. Parlamentet varnar för att det är 
mycket viktigt att sysselsättningstillfällen 
av god kvalitet skapas även för medel- och 
lågutbildade arbetstagare samt särskilt för 
kvinnor, eftersom det har visat sig att de 
är avgörande för våra samhällens och 
ekonomiers resiliens att 
förmögenhetsfördelningen är rättvisare 
och mer jämlik samt att ökade inkomster 
och konsumenternas ökade 
utgiftskapacitet/köpkraft bland dem som 
tjänar minst också måste konsolideras.

Or. en

Ändringsförslag 66
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 10b (ny)
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

10b. Europaparlamentet påminner om 
att kvinnor i större utsträckning påverkas 
av pandemin när det gäller hälsorisker, 
redan förekommande ojämlikheter i 
arbetslivet och vårdansvar och förordar 
starkt jämställdhetsbudgetering och mer 
medel för att stödja åtgärder för att främja 
jämlikhet och lika tillgång till 
sysselsättning samt för att skapa 
omfattande system för att övervaka och 
mäta jämställdhetsbudgetanslagen. 
Parlamentet konstaterar att de flesta av de 
sektorer som drabbats hårdast av covid-
19-krisen var kvinnodominerade och 
samhällsviktiga sektorer, varav många 
kännetecknas av otrygga arbetsvillkor, 
och att särskilda insatser bör göras under 
återhämtningsperioden för att förbättra 
anställningsvillkoren i dessa sektorer.

Or. en

Ändringsförslag 67
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 10c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10c. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen och medlemsstaterna att 
komma överens om ett mål för att skapa 
arbetstillfällen av hög kvalitet med ett 
spårningssystem för offentliga 
investeringar på alla nivåer, inklusive ett 
särskilt avsnitt om gröna jobb, digitala 
jobb och ett jämställdhetsperspektiv, och 
om ett system för högkvalitativa och 
gröna jobbskapande villkor för företag 
som får tillgång till offentliga medel. 
Parlamentet betonar att om EU vill leda 
en global hållbar återhämtning måste 
miljontals välbetalda jobb skapas, även 
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för medel- och lågutbildade arbetstagare, 
så att alla har möjlighet att bidra till det 
gemensamma projektet. Parlamentet 
insisterar på att det behövs mer 
investeringar i forskning och innovation 
samt teknik utan koldioxidutsläpp.

Or. en

Ändringsförslag 68
Alex Agius Saliba, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 10d (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10d. Europaparlamentet framhåller att 
åtgärdandet av den socioekonomiska 
dimensionen av miljöpolitiken och 
klimatåtgärderna inte bara handlar om 
grundläggande rättvisa, utan att det också 
skapar möjligheter att förverkliga mer 
omfattande fördelar när det gäller 
välbefinnandet för alla och skapa goda 
cirklar snarare än negativ återkoppling. 
Parlamentet anser att gröna och digitala 
investeringar som är väl utformade har 
stor potential när det gäller att skapa 
arbetstillfällen av god kvalitet och minska 
ojämlikheten samt att omställningen till 
en ny omsorgsfördelning behöver läggas 
till. För att denna potential ska kunna 
uppnås kräver parlamentet att sociala 
villkor ska åläggas företag som får 
tillgång till finansiering genom faciliteten 
för återhämtning och resiliens för gröna 
och digitala investeringar, i form av mål 
för skapandet av arbetstillfällen av god 
kvalitet och kollektivförhandlingarnas 
täckning.

Or. en
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Ändringsförslag 69
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 10e (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10e. Europaparlamentet kräver att 
kommissionen och medlemsstaterna ska 
säkerställa en rättvis fördelning av 
fördelarna med och vinsterna från gröna 
och digitala investeringar, och att denna 
aspekt också ska övervakas i 
resultattavlan för att se till att de gynnar 
de mest utsatta samhällsgrupperna och 
regionerna och dem som påverkas mest av 
klimatförändringarna samt 
jämställdhetskonsekvenserna. 
Parlamentet betonar att den förväntade 
sociala avkastningen av gröna och 
digitala investeringar bör fastställas på 
förhand i de nationella planerna för 
återhämtning och resiliens för att 
säkerställa maximal effekt.

Or. en

Ändringsförslag 70
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 10f (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10f. Europaparlamentet uppmanar 
medlemsstaterna att bättre utnyttja medel 
ur ESF och Fonden för en rättvis 
omställning (FRO) och att kombinera 
dessa medel med nationella och lokala 
investeringar för att hantera social 
utestängning, energifattigdom och 
materiell fattigdom, effektivt bekämpa den 
digitala klyftan och den digitala 
utestängningen, särskilt på landsbygden 
och bland unga och äldre människor samt 
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personer med funktionsnedsättning, och 
säkerställa tillgång till digitala verktyg 
och program och till rimligt prissatt 
kommunikationsinfrastruktur.

Or. en

Ändringsförslag 71
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 10g (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

10g. Europaparlamentet påminner om 
att covid-19-pandemin har avslöjat bristen 
på politiska åtgärder mot effekten av 
demografiska förändringar i EU, såsom 
bristen på adekvata och överkomliga 
bostäder, kvalitativa vårdtjänster samt 
tillräckliga vård- och stödtjänster. 
Parlamentet betonar att 2022 års budget 
bör understryka vikten av att skydda och 
främja de äldres värdighet och 
grundläggande rättigheter. Parlamentet 
efterlyser dessutom tillräcklig finansiering 
för att stödja investeringar i bostäder för 
att på ett effektivt sätt råda bot på de allt 
större problemen med brist på bostäder till 
överkomliga priser, undermåliga 
bostadsförhållanden, utestängning från 
bostadsmarknaden och hemlöshet.

Or. en

Ändringsförslag 72
Miriam Lexmann

Förslag till yttrande
Punkt 11
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Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet insisterar på 
vikten av budgetansvar och fastställandet 
av prioriteringar. Parlamentet välkomnar i 
detta avseende kommissionens meddelande 
om resultatramen för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet 
betonar att fokus bör läggas på 
evidensbaserat beslutsfattande för att ge 
EU-medborgarna verklig valuta för 
pengarna.

11. Europaparlamentet insisterar på 
vikten av budgetansvar och fastställandet 
av prioriteringar. Parlamentet välkomnar i 
detta avseende kommissionens meddelande 
om resultatramen för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet 
betonar att fokus bör läggas på 
evidensbaserat och framtidssäkrat 
beslutsfattande för att ge EU-medborgarna 
verklig valuta för pengarna.

Or. en

Ändringsförslag 73
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet insisterar på 
vikten av budgetansvar och fastställandet 
av prioriteringar. Parlamentet välkomnar i 
detta avseende kommissionens meddelande 
om resultatramen för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet 
betonar att fokus bör läggas på 
evidensbaserat beslutsfattande för att ge 
EU-medborgarna verklig valuta för 
pengarna.

11. Europaparlamentet insisterar på 
vikten av budgetansvar och fastställandet 
av prioriteringar. Parlamentet välkomnar i 
detta avseende kommissionens meddelande 
om resultatramen för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet 
betonar att fokus bör läggas på 
evidensbaserat beslutsfattande för att ge 
människorna i EU verklig valuta för 
pengarna. Parlamentet anser i detta 
sammanhang att det är viktigt att 
involvera arbetsmarknadens parter och 
det civila samhällets organisationer i 
övervakningen och utvärderingen av 
program.

Or. en

Ändringsförslag 74
Katrin Langensiepen
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Förslag till yttrande
Punkt 11

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11. Europaparlamentet insisterar på 
vikten av budgetansvar och fastställandet 
av prioriteringar. Parlamentet välkomnar i 
detta avseende kommissionens meddelande 
om resultatramen för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet 
betonar att fokus bör läggas på 
evidensbaserat beslutsfattande för att ge 
EU-medborgarna verklig valuta för 
pengarna.

11. Europaparlamentet insisterar på 
vikten av budgetansvar och fastställandet 
av prioriteringar. Parlamentet välkomnar i 
detta avseende kommissionens meddelande 
om resultatramen för den fleråriga 
budgetramen 2021–2027. Parlamentet 
betonar att fokus bör läggas på 
evidensbaserat beslutsfattande för att ge 
EU-medborgarna verklig valuta för 
pengarna. Parlamentet påminner om att 
jämställdhetsbudgetering är viktig för att 
säkerställa en hållbar, rättvis och 
inkluderande ekonomi.

Or. en

Ändringsförslag 75
Samira Rafaela

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet anser att ett 
budgetförfarande som inkluderar 
jämställdhet och rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning måste 
integreras i 2022 års budget för att bättre 
samordna politik som värnar om personer 
med funktionsnedsättning och kvinnors 
lika villkor på arbetsmarknaden och 
tillhandahålla omfattande system för att 
övervaka och mäta sådana budgetanslag i 
enlighet med EU:s åtagande enligt EU:s 
strategier för jämställdhet och rättigheter 
för personer med funktionsnedsättning 
samt FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning.

Or. en
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Ändringsförslag 76
Margarita de la Pisa Carrión

Förslag till yttrande
Punkt 11a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

11a. Europaparlamentet påminner om 
att det är viktigt att lokalförvaltningarna 
kan ta del av och hantera en betydande 
del av EU-medlen, eftersom de är de 
offentliga enheter som står närmast EU-
medborgarna.

Or. en

Ändringsförslag 77
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder är 
viktiga verktyg för att testa nya politiska 
initiativ på områdena sysselsättning och 
social delaktighet, bland annat genom 
datainsamling. Parlamentet påminner om 
att bedömningen av deras genomförbarhet 
är formellt förankrad i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 och syftar i praktiken till 
att säkerställa att parlamentet antar 
pilotprojekt och förberedande åtgärder som 
är rättsligt och tekniskt genomförbara. 
Parlamentet betonar därför att 
bedömningen måste vara noggrann och 
detaljerad och att den grad som ges endast 
ska återspegla förslagets värde. 
Parlamentet påpekar också att 
genomförandet av ett pilotprojekt eller en 
förberedande åtgärd som antagits måste 

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

Or. en

Ändringsförslag 78
Katrin Langensiepen

Förslag till yttrande
Punkt 12

Förslag till yttrande Ändringsförslag

12. Europaparlamentet betonar att 
pilotprojekt och förberedande åtgärder är 
viktiga verktyg för att testa nya politiska 
initiativ på områdena sysselsättning och 
social delaktighet, bland annat genom 
datainsamling. Parlamentet påminner om 
att bedömningen av deras genomförbarhet 
är formellt förankrad i det 
interinstitutionella avtalet av den 2 
december 2013 och syftar i praktiken till 
att säkerställa att parlamentet antar 
pilotprojekt och förberedande åtgärder som 
är rättsligt och tekniskt genomförbara. 
Parlamentet betonar därför att 
bedömningen måste vara noggrann och 
detaljerad och att den grad som ges endast 
ska återspegla förslagets värde. 
Parlamentet påpekar också att 
genomförandet av ett pilotprojekt eller en 
förberedande åtgärd som antagits måste 
överensstämma med förslaget.

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

Or. en
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Ändringsförslag 79
Radan Kanev

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
byråerna spelar en viktig roll när det gäller 
att förse unionens institutioner och länder 
med specialistkunskaper, särskilt om 
sysselsättning och sociala frågor. 
Parlamentet betonar att de måste få de 
resurser som krävs för att de ska kunna 
utföra sina föränderliga uppgifter.

13. Europaparlamentet påminner om att 
byråerna och särskilt Europeiska 
arbetsmyndigheten spelar en viktig roll när 
det gäller att förse unionens institutioner 
och länder med specialistkunskaper, 
särskilt om sysselsättning och sociala 
frågor och underlätta rättvis rörlighet för 
arbetstagarna. Parlamentet betonar att de 
måste få de resurser som krävs för att de 
ska kunna utföra sina föränderliga 
uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 80
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 13

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13. Europaparlamentet påminner om att 
byråerna spelar en viktig roll när det gäller 
att förse unionens institutioner och länder 
med specialistkunskaper, särskilt om 
sysselsättning och sociala frågor. 
Parlamentet betonar att de måste få de 
resurser som krävs för att de ska kunna 
utföra sina föränderliga uppgifter.

13. Europaparlamentet påminner om att 
byråerna spelar en viktig roll när det gäller 
att förse unionens institutioner och 
medlemsstaterna med specialistkunskaper 
och expertis, särskilt om sysselsättning och 
sociala frågor. Parlamentet betonar att de 
måste få de resurser som krävs för att de 
ska kunna utföra sina ständigt föränderliga 
uppgifter. Parlamentet insisterar särskilt 
på att den nya europeiska 
arbetsmyndigheten ska ha en ordentlig 
personalstyrka och finansiering i enlighet 
med redovisningen.

Or. en
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Ändringsförslag 81
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 13a (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13a. Europaparlamentet betonar att 
tillräckliga finansiella medel bör göras 
tillgängliga för att säkerställa att den 
strategiska ramen för arbetsmiljö 
tillämpas och genomförs på ett korrekt 
och ambitiöst sätt. Parlamentet efterlyser i 
detta sammanhang mer medel för att EU-
Osha ska kunna hantera de nya 
utmaningarna och utföra sina nya 
uppgifter. Parlamentet upprepar att 
arbetsinspektionerna i hög grad bör 
involveras, både för att verkställa 
arbetsmiljöåtgärder som syftar till att 
förhindra covid-19-infektioner och för att 
utarbeta vägledning och stöd till 
arbetsgivare och arbetstagare samt att 
särskild uppmärksamhet bör fästas vid 
högrisksektorer, såsom hälso- och 
sjukvård, tjänster, utbildning och 
transport.

Or. en

Ändringsförslag 82
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 13b (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13b. Europaparlamentet betonar att det 
under pandemin finns en betydande risk 
för psykisk ohälsa och dåligt psykiskt 
välbefinnande som skulle kunna 
förvärras av både förlust av jobb och 
otrygga anställningar, och att folk 
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kommer att behöva extra stöd för att 
återgå till det normala och för att hantera 
de problem som orsakats av pandemin, 
och uppmanar medlemsstaterna att vara 
uppmärksamma på hur psykiska 
hälsorisker kan begränsas i händelse av 
ytterligare vågor av covid-19.

Or. en

Ändringsförslag 83
Alex Agius Saliba, Aurore Lalucq, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Förslag till yttrande
Punkt 13c (ny)

Förslag till yttrande Ändringsförslag

13c. Europaparlamentet påminner om 
att omställningen till en digital ekonomi 
som tillhandahåller anständiga 
arbetsvillkor och respekterar 
arbetstagarnas rättigheter fullt ut kommer 
att kräva investeringar för att anpassa 
anläggningar för industriell produktion, 
förbättra relaterad infrastruktur, 
anslutningar, nätverkssäkerhet, och den 
framtida organisationen av arbetskraft, 
samt investeringar i nya sätt att 
tillhandahålla socialt och organisatoriskt 
stöd till arbetstagare. Parlamentet 
efterlyser i detta hänseende adekvata 
resurser för att säkerställa rätten att inte 
vara uppkopplad för alla arbetstagare i 
EU samt adekvata förhållandena för 
distansarbete, däribland regler om 
psykosociala aspekter och ergonomi.

Or. en


