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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de bevoegde Begrotingscommissie 
onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. erkent dat de voorgestelde ontwerpbegroting 2021 gebaseerd is op de nieuwe 
voorstellen van de Commissie d.d. 27 mei 2020 voor het Meerjarig Financieel Kader 
2021-2027 en betreurt dat het voorstel van de Raad van 21 juli 2020 onder dat herziene 
Commissievoorstel ligt (25 700 miljoen EUR);

2. herinnert eraan dat, vóór de COVID-19-pandemie, al meer dan 100 miljoen Europeanen 
dagelijks kampten met armoede en gebrek en dat de situatie ten gevolge van de 
pandemie waarschijnlijk zal verslechteren; erkent de cruciale rol van het Europees 
Sociaal Fonds (ESF), het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), het Europees Fonds 
voor aanpassing aan de globalisering (EFG), het programma voor werkgelegenheid en 
sociale innovatie (EaSI) en het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen 
(FEAD) in het huidige MFK 2014-2020;

3. herinnert eraan dat de COVID-19-uitbraak duizenden levens heeft geëist in Europa, en 
tot een ongekende crisis heeft geleid met desastreuze gevolgen voor mensen, gezinnen, 
werknemers en bedrijven, met als gevolg dat ook een antwoord zonder weerga is 
vereist; wijst erop dat 2021 een kritiek jaar zal zijn voor de begroting, als het eerste jaar 
van het MFK 2021-2027 en het eerste “post-COVID-19” hersteljaar; wijst er met name 
op dat de begroting ertoe moet bijdragen dat de situatie in de sociale en 
werkgelegenheidssector verbetert, in crisistijden die, ten gevolge van de COVID-19-
pandemie, hun weerga niet kennen;

4. benadrukt dat de herstelinspanningen de werkgelegenheid en groei moeten aanjagen, 
alsmede de veerkracht van onze samenlevingen moeten versterken en vergezeld moeten 
gaan van een sterke sociale dimensie om sociale en economische ongelijkheden tegen te 
gaan en om te voorzien in de behoeften van degenen die het zwaarst door de crisis 
getroffen zijn, met name de potentieel kwetsbare en kansarme groepen, wier inclusie op 
de arbeidsmarkt moet worden bevorderd en gesteund;

5. is verheugd dat er in het Commissievoorstel in 2021 1,5 miljoen EUR wordt 
toegewezen aan het Fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) en wijst erop dat het 
JTF een belangrijke rol moet spelen bij het ondersteunen van de herscholing van 
werknemers;

6. is verheugd over de aanstaande rationalisering van het huidige Europees Sociaal Fonds 
(ESF), het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI), het Fonds voor Europese hulp aan 
de meest behoeftigen (FEAD) en het programma voor werkgelegenheid en sociale 
innovatie (EaSI) in het kader van het ESF+, waardoor de synergieën kunnen worden 
vergroot en de administratieve rompslomp kan worden verminderd; herinnert eraan dat 
het ESF+ het belangrijkste financiële instrument zal zijn om de Europese sociale 
dimensie te versterken, door de beginselen van de Europese Pijler van sociale rechten 
toe te passen; vestigt met name de aandacht op de essentiële rol van het ESF+ in de 
post-pandemiefase; waarschuwt dat verlaging van de EFS+-begroting de 
tenuitvoerlegging ervan en verwezenlijking van de doelstellingen in gevaar brengt; is in 
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dit verband bezorgd over de ontwerpkredieten die door de Commissie zijn voorgesteld 
voor het ESF+ in de ontwerpbegroting 2021 (12 655,1 miljoen EUR in 
vastleggingskredieten, 15 374,8 in betalingskredieten); 

7. benadrukt dat de aanstaande rationalisering gebaseerd moet zijn op bewijs en 
effectbeoordeling, en in overeenstemming moet zijn met de agenda voor betere 
regelgeving en gerelateerde aanbevelingen van de Europese Rekenkamer; benadrukt in 
dit verband dat de activiteiten die op de gebieden werkgelegenheid en sociale zaken 
worden uitgevoerd, altijd moeten resulteren in strategische maatregelen met duidelijk 
omschreven doelstellingen en streefcijfers, en dat efficiëntie en doeltreffendheid van de 
uitgaven even belangrijk zijn als de totale begrotingsplafonds;

8. is, in het licht van de verwachte stijging van de vraag ten gevolge van de COVID-19-
pandemie, verheugd over het Commissievoorstel om de jaarlijkse beschikbare 
financiering voor het EGF te verhogen tot 386 miljoen EUR vanaf 2021 en is bezorgd 
dat het voorstel van de Raad om de financiering te beperken tot 197 miljoen EUR de 
belangrijke rol van het EGF om bijstand te verlenen aan werknemers die hun baan bij 
herstructureringsmaatregelen hebben verloren, zou kunnen ondermijnen;

9. benadrukt dat het in de context van de huidige budgettaire beperkingen en het post-
COVID-19-herstel van cruciaal belang zal zijn om optimaal gebruik te maken van de 
algemene begroting voor 2021, met inbegrip van toekomstige beleidsmaatregelen 
inzake vaardigheden en maatregelen om de arbeidsmarkttransitie te ondersteunen en een 
verbeterde afstemming op demografische veranderingen, automatisering en 
digitalisering te verzekeren, met name door een betere integratie van potentieel 
kwetsbare en kansarme groepen op de arbeidsmarkt; 

10. benadrukt het belang van begrotingsverantwoordingsplicht en -prioritering bij het 
waarborgen van daadwerkelijke kosteneffectiviteit voor de EU-burgers, met inbegrip 
van een sterkere nadruk op empirisch onderbouwde beleidsvorming en bijzondere 
aandacht voor sociale, regionale en territoriale verschillen;

11. benadrukt dat de agentschappen een belangrijke bijdrage leveren bij het aanpakken van 
een breed scala aan werkgelegenheids- en sociale vraagstukken en bij de verzameling 
van gegevens; benadrukt dat zij steeds meer taken krijgen en dat zij daarom over de 
nodige middelen moeten beschikken; roept daarom op tot een grondige beoordeling van 
de nieuwe taken die aan de agentschappen worden toegewezen en van hun algemene 
prestaties, om toereikende en efficiënte begrotingstoewijzingen te verzekeren; dringt er 
daarom in het bijzonder op aan de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) te voorzien van 
voldoende personeelsleden en van voldoende financiering;

12. herhaalt dat proefprojecten (PP’s) en voorbereidende acties (VA’s) zeer waardevolle 
instrumenten zijn om nieuwe activiteiten en innovatieve oplossingen op het gebied van 
werkgelegenheid en sociale inclusie te testen; herhaalt dat het van essentieel belang is 
dat PP/VA’s uitsluitend worden beoordeeld op basis van hun verdienste en de 
toegevoegde waarde van de EU.


