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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor lägger fram följande ändringsförslag för 
budgetutskottet som ansvarigt utskott:

Ändringsförslag 1
Förslag till resolution
Beaktandeled 13a (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

– med beaktande av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter,

Or. en

Ändringsförslag 2
Förslag till resolution
Skäl Ga (nytt)

Förslag till resolution Ändringsförslag

Ga. Vissa av kommissionens viktigaste 
mål är att bidra till att bekämpa 
barnfattigdom, stödja ungdomar genom 
att ge dem den utbildning och de 
möjligheter de behöver för att ha 
framgång samt arbeta för att få in fler 
kvinnor på arbetsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 3
Förslag till resolution
Punkterna 3a (ny) och 3b (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3a. Europaparlamentet påminner om 
att den framtida EU-budgeten bör bidra 
till att integrera klimatfrågor och 
biologisk mångfald utöver de förväntade 
utgiftsnivåerna, vilket bör åstadkommas 
genom att man införlivar klimat- och 
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miljömål i beslutsfattandet i fråga om all 
politik och alla program under hela den 
politiska cykeln, samtidigt som man 
strävar efter målet om en rättvis 
omställning som inte lämnar någon på 
efterkälken.
3b. Europaparlamentet välkomnar 
dessutom de nya arbetstillfällen som den 
europeiska gröna given skulle kunna 
generera och är fast beslutet att trygga 
anständiga arbetsvillkor för alla. 
Parlamentet är därför övertygat om att 
den europeiska gröna given måste åtföljas 
av åtgärder som särskilt syftar till att 
skydda arbetstagarna.

Or. en

Ändringsförslag 4
Förslag till resolution
Punkt 3c (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

3c. Europaparlamentet betonar att 
omställningsfonderna inte bara bör 
omfatta omplacering av arbetstagare 
inom kolsektorn och sektorn för andra 
fossila bränslen, utan bör också ta hänsyn 
till alla potentiellt berörda sektorer, 
inbegripet stålsektorn.

Or. en

Ändringsförslag 5
Förslag till resolution
Punkt 4

Förslag till resolution Ändringsförslag

4. Europaparlamentet är bekymrat 
över risken för en ny finanskris, något som 
framhållits av internationella finansinstitut, 
mot bakgrund av den ökande globala 

4. Europaparlamentet är bekymrat 
över risken för en ny finanskris, något som 
framhållits av internationella finansinstitut, 
mot bakgrund av den ökande globala 
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offentliga och privata skuldsättningen 
(322 % av världens BNP). Parlamentet är 
oroat över de potentiella sociala och 
politiska konsekvenserna av en sådan kris, 
som enligt Internationella valutafonden 
(IMF) skulle bli tio gånger värre än efter 
krisen 2008 – om EU inte ges nya verktyg 
för att skydda den sociala 
sammanhållningen.

offentliga och privata skuldsättningen 
(322 % av världens BNP). Parlamentet är 
oroat över de potentiella sociala och 
politiska konsekvenserna av en sådan kris, 
som enligt Internationella valutafonden 
(IMF) skulle bli tio gånger värre än efter 
krisen 2008 – om EU inte ges nya verktyg 
för att skydda den sociala 
sammanhållningen, bevara arbetstillfällen 
och undvika massuppsägningar.

Or. en

Ändringsförslag 6

Förslag till resolution
Rubriken till avdelningen, Punkterna 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h (nya)

Förslag till resolution Ändringsförslag

... och skydda EU-medborgarna mot nästa 
finanskris

... och säkerställa och åstadkomma 
fullständig social, ekonomisk och 
territoriell sammanhållning
4a. Europaparlamentet påminner om 
att hållbar och inkluderande tillväxt, 
målinriktade investeringar och 
skattepolitik är avgörande för skapandet 
av högkvalitativ sysselsättning och ett ökat 
välstånd för alla,
4b. Europaparlamentet betonar därför 
att den gröna given måste leda till sociala 
framsteg genom att förbättra 
välbefinnandet för alla och minska 
sociala ojämlikheter, ekonomiska 
obalanser mellan medlemsstaterna och 
skillnader mellan kön och generationer. 
Parlamentet anser att en rättvis 
omställning innebär att ingen människa 
eller plats lämnas åt sitt öde och att 
sociala och ekonomiska ojämlikheter 
bekämpas. Parlamentet upprepar att 
omställningen till en klimatneutral 
ekonomi och ett hållbart samhälle måste 
genomföras parallellt med genomförandet 
av den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter.
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4c. Europaparlamentet förespråkar 
därför en ambitiös budget för 2021 för att 
främja genomförandet av den europeiska 
pelaren för sociala rättigheter på 
grundval av en hållbar tillväxt av en 
ytterst konkurrenskraftig social 
marknadsekonomi, i syfte att uppnå full 
sysselsättning och sociala framsteg, 
främja jämlikhet för alla och solidaritet 
mellan generationerna och skydda 
barnets rättigheter i enlighet med 
bestämmelserna i fördraget om 
Europeiska unionen. Parlamentet betonar 
särskilt vikten av tillräcklig finansiering 
för att stödja åtgärder som främjar 
jämställdhet och lika tillgång till 
arbetsmarknaden för kvinnor och män. 
Parlamentet påminner också om vikten av 
tillräcklig finansiering och andra 
instrument som främjar stöd till och 
genomförande av lagstiftning och politik 
mot diskriminering.
4d. Europaparlamentet betonar att 
genomförandet av ovanstående kräver en 
adekvat finansierad socialpolitik, och 
understryker därför behovet av att stärka 
befintliga instrument som bidrar till dessa 
mål, särskilt Europeiska socialfonden+ 
(ESF+) (inklusive 
ungdomssysselsättningsinitiativet), fonden 
för europeiskt bistånd till dem som har det 
sämst ställt (Fead), EU:s program för 
sysselsättning och social innovation 
(EaSI) och Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter.
4e. Europaparlamentet påminner om 
behovet av att mer effektivt inrikta 
strukturfonder och investeringar på att 
främja tillväxt för alla, minska ojämlikhet 
och främja uppåtgående social 
konvergens.
4f. Europaparlamentet varnar för att 
minskningar av budgeten för dessa 
områden skulle kunna skapa problem som 
motverkar dessa insatsers effektivitet och 
uppnåendet av deras mål. Parlamentet 
insisterar därför på att dessa områden 
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måste upprätthållas i nästa fleråriga 
budgetram och att de även i 
fortsättningen främst måste genomföras 
med stöd av bidrag.
4g. Europaparlamentet upprepar att 
dessa medel bör skapa synergieffekter 
som kan bidra till att minska de sociala 
skillnaderna och ojämlikheterna så att 
man ser till att ingen hamnar på 
efterkälken i processen.
4h. Europaparlamentet betonar 
dessutom behovet av att säkerställa en 
smidig övergång mellan den nuvarande 
finansieringsperioden och den nya 
fleråriga budgetramen, särskilt 
övergången från nuvarande ESF, 
ungdomssysselsättningsinitiativet, Fead 
och EaSI till nya ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 7
Förslag till resolution
Punkt 4i (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4i. Europaparlamentet efterlyser 
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 8
Förslag till resolution
Punkt 4j (ny)
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Förslag till resolution Ändringsförslag

4j. Europaparlamentet påminner om 
vikten av att se till att ingen hamnar på 
efterkälken. Parlamentet förespråkar 
därför en EU-budget som främjar 
jämlikhet genom hela människans liv – 
från dess början till slutet. Parlamentet 
begär därför att ett program ska inrättas 
för att stödja medlemsstater som vill 
etablera eller stärka ett offentligt och 
allmänt nätverk av barn- och 
äldreomsorg, samt ett offentligt nätverk 
för vårdbehövande personer, såsom 
personer med funktionsnedsättning eller 
personer med behov av långtidsvård.

Or. en

Ändringsförslag 9
Förslag till resolution
Punkterna 4k, 4l, 4m, 4n, 4o (nya)

Förslag till resolution Ändringsförslag

4k. Europaparlamentet påminner om 
att ungdomsarbetslösheten fortfarande är 
oacceptabelt hög och kännetecknas av 
stora skillnader mellan medlemsstaterna.
4l. Europaparlamentet upprepar 
därför vikten av tillräcklig finansiering 
och andra instrument som främjar 
åtgärder för att bekämpa 
ungdomsarbetslösheten och öka 
anställningsbarheten, det vill säga 
ungdomssysselsättningsinitiativet och 
Erasmus+.
4m. Europaparlamentet noterar 
dessutom kommissionens förslag att 
integrera 
ungdomssysselsättningsinitiativet i ESF+ 
för programperioden 2021–2027, men 
uttrycker oro över bristen på klarhet när 
det gäller de faktiska årliga resurserna för 
att bekämpa ungdomsarbetslösheten i den 
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framtida ESF+, särskilt när det gäller de 
tematiska koncentrationerna i ESF+-
förordningen. Parlamentet betonar 
behovet av att bibehålla finansieringen 
för bekämpning av 
ungdomsarbetslösheten på åtminstone 
samma nivå som under den föregående 
programperioden.
4n. Europaparlamentet välkomnar det 
åtagande som kommissionens ordförande, 
Ursula von der Leyen, gjort i sina 
politiska riktlinjer om att stärka 
ungdomsgarantin genom att omvandla 
den till ett permanent instrument med 
ökad budget och regelbunden 
rapportering.
4o. Europaparlamentet begär att man 
ska säkerställa finansiering under 2021 
för ett fortsatt genomförande av 
ungdomsgarantin i medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 10
Förslag till resolution
Punkterna 10a, 10b, 10c, 10e (nya)

Förslag till resolution Ändringsförslag

10a. Europaparlamentet beklagar att 
mer än en fjärdedel av alla barn i EU 
löper risk att drabbas av fattigdom eller 
social utestängning.
10b. Europaparlamentet välkomnar i 
detta avseende kommissionens åtagande 
att inrätta en europeisk barngaranti för 
att bidra till att säkra att alla barn i 
Europa som riskerar att drabbas av 
fattigdom eller social utestängning har 
tillgång till de mest grundläggande 
rättigheterna, såsom hälso- och sjukvård, 
barnomsorg, utbildning, tillräcklig näring 
och anständiga bostäder.
10c. Europaparlamentet påminner med 
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eftertryck om att detta initiativ också är 
kopplat till förhandlingarna om den 
fleråriga budgetramen, och begär att den 
europeiska barngarantin ska integreras i 
den framtida ESF+-fonden, med en ny 
finansiering på minst 5.9 miljarder euro 
för hela perioden 2021–2027.
10d. Europaparlamentet påminner i 
detta avseende om den roll som EU:s 
instrument spelar när det gäller att stödja 
företag och arbetstagare i omställningen 
till en digital och grönare ekonomi. 
Parlamentet upprepar vikten av 
yrkesutbildning i digitaliseringens 
tidevarv. Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utforska ytterligare sätt 
att stödja yrkesutbildningsprogram, 
framför allt inom områdena 
programvaruutveckling och 
informationsteknik.
10e. Europaparlamentet begär att det i 
2021 års budget ska ägnas särskild 
uppmärksamhet åt de utomeuropeiska 
ländernas och territoriernas behov samt 
förbindelserna med dessa länder och 
regioner, eftersom de kan vara särskilt 
sårbara för klimatförändringarnas 
negativa effekter. Parlamentet betonar 
vidare att tillgången till finansiering för 
de utomeuropeiska länderna och 
territorierna måste förbättras eftersom de 
på grund av sin särskilda status och 
storlek har begränsade administrativa 
resurser och expertis.

Or. en

Ändringsförslag 11
Förslag till resolution
Punkt 12

Förslag till resolution Ändringsförslag

12. Europaparlamentet är fast beslutet 
att undvika en ny betalningskris. 

12. Europaparlamentet är fast beslutet 
att undvika en ny betalningskris. 
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Parlamentet upprepar att det totala 
betalningstaket måste ta hänsyn till den 
aldrig tidigare skådade mängden 
utestående åtaganden i slutet av 2020 som 
ska åtgärdas under nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet noterar vidare att 
fokus för betalningsbemyndigandena under 
2021 till stor del kommer att ligga på 
slutförandet av programmen för 2014–
2020. Parlamentet insisterar dock på att 
detta inte får hindra lanseringen av nya 
program.

Parlamentet upprepar att det totala 
betalningstaket måste ta hänsyn till den 
aldrig tidigare skådade mängden 
utestående åtaganden i slutet av 2020 som 
ska åtgärdas under nästa fleråriga 
budgetram. Parlamentet noterar vidare att 
fokus för betalningsbemyndigandena under 
2021 till stor del kommer att ligga på 
slutförandet av programmen för 2014–
2020. Parlamentet insisterar dock på att 
detta inte får hindra lanseringen av nya 
program och bör inte göras på bekostnad 
av ESF+.

Or. en

Ändringsförslag 12
Förslag till resolution
Punkt 14a (ny)

Förslag till resolution Ändringsförslag

14a. Europaparlamentet begär att 
särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att 
säkerställa en oavbruten övergång för 
finansieringen inom ramen för EaSI:s 
nuvarande programdel Progress.

Or. en


