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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че бюджетът на ЕС за 2011 г. има за цел изграждането на 
бъдещето след кризата;

Б. като има предвид, че общият процент на безработица достига 10%, а процентът 
на безработицата сред младите хора - 20%;

1. изразява съжаление, че само 1,4% от средствата по функция 1а са предназначени 
за прилагането на програмата за социална политика с цел улесняване на прехода 
към периода след кризата;

2. приветства привеждането на сумата от 50 000 000 EUR по бюджетния ред за 
плащания на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията;

3. отбелязва увеличаването на сумата за поети задължения за плащания за 
Европейския социален фонд (ЕСФ); отчита, че това е в резултат на 
неотдавнашните реформи, но счита, че са необходими други, по-дълбоки 
реформи; 

4. поставя под въпрос значителното намаляване на бюджетните кредити за 
плащания за Европейския център за развитие на професионалното обучение 
(Cedefop) в противоречие с целите на стратегията 2020;

5. изразява съжаление за непроменената сума по бюджетните редове "EURES" и  
"Индустриални отношения и социален диалог" в контекста на голямото 
преструктуриране на предприятия и масовото уволняване на работници;

6. приветства пилотната инициативата "Младеж в движение" и подкрепя пилотния 
проект "Твоята първа работа с EURES" с цел финансиране на мобилността на 
младите хора за намиране на работа; 

7. предлага да се използва резерва, за да се увеличат средствата за програмата 
"Прогрес", както беше договорено със Съвета и Комисията при преговорите за 
европейския инструмент за микрофинансиране;

8. предлага изготвянето на пилотен проект за подкрепа на здравето, 
благосъстоянието и безопасността на работното място за работниците в 
напреднала възраст;

9. предлага удължаване на пилотните проекти, попадащи в обхвата на неговата 
компетентност и приети в рамките на бюджетната процедура за 2010 г.;


