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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že rozpočet Unie na rok 2011 má za cíl připravit se na budoucnost
po skončení krize,

B. vzhledem k tomu, že obecná míra nezaměstnanosti dosáhla 10 % a míra 
nezaměstnanosti mladých 20 %,

1. lituje, že pouze 1, 4 % okruhu 1a je určeno na provádění opatření sociální politiky, 
která mají usnadnit přechod do období po krizi;

2. vítá skutečnost, že v rozpočtové položce Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci je k dispozici 50 000 000 EUR na platby;

3. bere na vědomí zvýšení prostředků na závazky pro Evropský sociální fond (ESF); 
považuje to za výsledek nedávných reforem, domnívá se však, že bude nezbytné 
provést další, hlubší reformy; 

4. vznáší pochybnosti ohledně značného snížení prostředků na platby pro Evropské 
středisko pro rozvoj odborného vzdělávaní, které je v rozporu s cíli strategie 2020;

5. lituje stagnace rozpočtových položek určených pro síť EURES a Pracovně-právní 
vztahy a sociální dialog, k níž dochází v kontextu významných restrukturalizací a 
masivního propouštění;

6. vítá vzorovou iniciativu „Mládež v pohybu“ a podporuje pilotní projekt „Your first 
EURES job“, jejichž cílem je financovat mobilitu mladých lidí, a pomoci jim tak 
nalézt zaměstnání;

7. navrhuje využít rozpětí k rozšíření programu Progress, jak bylo domluveno s Radou a 
Komisí během jednání o evropské facilitě mikrofinancování;

8. navrhuje vytvořit pilotní projekt na podporu ochrany zdraví, dobrých podmínek a 
bezpečnosti při práci zaměřený na starší zaměstnance;

9. navrhuje obnovit pilotní projekty v jeho kompetenci přijaté v rámci rozpočtového 
postupu na rok 2010;


