
PA\1208814SV.docx PE654.005v01-00

SV Förenade i mångfalden SV

Europaparlamentet
2019-2024

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

2020/1998(BUD)

30.7.2020

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till budgetutskottet

över Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2021 – alla avsnitt
(COM(2020)0300 – 2020/1998(BUD))

Föredragande av yttrande: Lucia Ďuriš Nicholsonová



PE654.005v01-00 2/4 PA\1208814SV.docx

SV

PA_NonLeg



PA\1208814SV.docx 3/4 PE654.005v01-00

SV

FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i det förslag till resolution som antas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


