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FORSLAG

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

1. konstaterer, at det foreslåede budgetforslag for 2021 er baseret på Kommissionens nye 
forslag til den flerårige finansielle ramme (FFR) for 2021-2027 af 27. maj 2020, og 
beklager, at Rådets forslag af 21. juli 2020 ligger under Kommissionens reviderede 
forslag (-25 700 mio. EUR);

2. minder om, at over 100 millioner europæere inden covid-19-pandemien dagligt 
kæmpede med fattigdom og materielle afsavn, og at situationen sandsynligvis forværres 
som følge af pandemien; anerkender, at Den Europæiske Socialfond (ESF), 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, Den Europæiske Fond for Tilpasning til 
Globaliseringen (EGF), programmet for beskæftigelse og social innovation (EaSI) og 
Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) spiller en 
afgørende rolle i den nuværende FFR for 2014-2020;

3. minder om, at covid-19-udbruddet har krævet tusindvis af liv i Europa og har ført til en 
hidtil uset krise med katastrofale følger for mennesker, familier, arbejdstagere og 
virksomheder og derfor kræver et hidtil uset svar, fremhæver, at 2021 bliver et 
afgørende år for budgettet som det første år i FFR for 2021-2027 og det første 
"genopretningsår efter covid-19"; understreger navnlig, at budgettet bør bidrage til at 
forbedre situationen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område, i en tid med en 
hidtil uset krise efter covid-19-pandemien;

4. understreger, at genopretningsindsatsen bør fremme vækst og beskæftigelse, vores 
samfunds modstandsdygtighed og bør suppleres med en stærk social dimension, der 
tager fat på sociale og økonomiske uligheder og behovene hos dem, der er hårdest ramt 
af krisen, navnlig potentielt sårbare og ugunstigt stillede grupper, hvis inklusion på 
arbejdsmarkedet skal støttes og fremmes;

5. glæder sig over Kommissionens forslag om i 2021 at afsætte 1,5 mia. EUR til Fonden 
for Retfærdig Omstilling (FRO) og understreger, at FRO skal spille en central rolle med 
hensyn til at fremme omskoling af arbejdstagere;

6. glæder sig over den kommende rationalisering af den nuværende ESF, 
ungdomsbeskæftigelsesinitiativet, FEAD og EaSI under Den Europæiske Socialfond 
Plus (ESF+), hvilket vil gøre det muligt at øge synergierne og mindske den 
administrative byrde; minder om, at ESF+ vil være det vigtigste finansielle instrument 
til at styrke Europas sociale dimension ved at omsætte principperne i den europæiske 
søjle for sociale rettigheder til praksis; henleder især opmærksomheden på den centrale 
rolle, som ESF+ spiller i fasen efter pandemien; advarer om, at enhver reduktion af 
budgettet for ESF+ risikerer at bringe dens effektive gennemførelse og opnåelsen af 
dens mål i fare; er i denne forbindelse bekymret over Kommissionens foreslåede 
bevillinger til ESF+ i budgetforslaget for 2021 (12 655,1 mio. EUR i 
forpligtelsesbevillinger, 15 374,8 mio. EUR i betalingsbevillinger); 

7. understreger, at denne kommende rationalisering bør være baseret på dokumentation og 
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en konsekvensanalyse og være i overensstemmelse med dagsordenen for bedre 
regulering samt de dertil knyttede anbefalinger fra Den Europæiske Revisionsret; 
fremhæver i denne forbindelse, at de aktiviteter, der gennemføres inden for 
beskæftigelse og sociale anliggender, altid bør munde ud i strategiske foranstaltninger 
med klart definerede målsætninger og mål, og at effektiv og produktiv udnyttelse af 
midlerne er lige så vigtig som de samlede budgetlofter;

8. glæder sig i lyset af den forventede stigning i efterspørgslen i kølvandet på 
coronaviruspandemien over Kommissionens forslag om at øge den årlige støtte til EGF 
til 386 mio. EUR fra 2021 og fremefter og er bekymret over, at Rådets forslag om at 
begrænse denne finansiering til 197 mio. EUR i 2021 kan undergrave dens altafgørende 
rolle i forbindelse med at yde støtte til arbejdstagere, der har mistet deres arbejde i 
forbindelse med omstruktureringer;

9. understreger, at det i forbindelse med de vedvarende budgetmæssige begrænsninger og 
genopretningen efter covid-19 vil være af afgørende betydning, at der gøres bedst mulig 
brug af det almindelige budget for 2021, herunder fremtidige kompetencepolitikker og -
foranstaltninger til støtte for overgangen til arbejdsmarkedet og bedre tilpasning til de 
demografiske ændringer, automatisering og digitalisering, navnlig gennem bedre 
integration af potentielt sårbare og dårligt stillede grupper på arbejdsmarkedet; 

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

11. fremhæver det vigtige bidrag, som agenturerne yder i forbindelse med håndteringen af 
en lang række beskæftigelsesmæssige og sociale spørgsmål samt dataindsamling; 
understreger, at deres opgaver er under udvikling, og at de derfor skal have de 
nødvendige ressourcer til at udføre dem; opfordrer derfor til, at der foretages en grundig 
vurdering af de nye opgaver, der pålægges agenturerne, og af deres samlede 
performance med henblik på at sikre udelukkende passende og effektive 
budgetbevillinger; insisterer navnlig på at sikre en passende bemanding og finansiering 
af Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed;

12. gentager, at pilotprojekter og forberedende foranstaltninger er meget værdifulde 
værktøjer til at afprøve nye aktiviteter og innovative løsninger på områderne 
beskæftigelse og social inklusion; minder om, at det er af afgørende betydning, at 
pilotprojekter og forberedende foranstaltninger kun vurderes på grundlag af deres 
fordele og EU-merværdi.


