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

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).

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.

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.

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+.

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.

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.

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, 
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som innebär en sänkning av minimitröskeln för arbetstagare som blivit uppsagda eller 
egenföretagare från 500 till 200.

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.

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.

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

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.

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.

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.


