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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προϋπολογισμός 2011 της Ένωσης έχει ως στόχο την 
οικοδόμηση του μέλλοντος πέραν της κρίσης·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι το γενικό ποσοστό ανεργίας ανέρχεται στο 10%, ενώ η ανεργία 
των νέων στο 20%,

1. κρίνει λυπηρό το γεγονός ότι μόνο το 1,4% των πιστώσεων του κεφαλαίου 1α 
προορίζεται  για την εκτέλεση της Ατζέντας κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να 
διευκολυνθεί η μετάβαση προς την περίοδο μετά την κρίση·

2. εκφράζει την ικανοποίησή του για την εγγραφή των 50.000.000 ευρώ στο κονδύλιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση (FEM) για τις πληρωμές·

3. σημειώνει την αύξηση των αναλήψεων υποχρεώσεων πληρωμών για το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), τούτο δε ως αποτέλεσμα των προσφάτων μεταρρυθμίσεων· 
κρίνει ωστόσο ότι απαιτούνται και άλλες βαθύτερες μεταρρυθμίσεις·

4. αμφισβητεί τη σκοπιμότητα της σημαντικής μείωσης των πιστώσεων πληρωμών του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου για την ανάπτυξη της επαγγελματικής κατάρτισης (Cedefop), 
δεδομένου ότι αντιβαίνει προς τους στόχους της στρατηγικής 2010·

5. κρίνει λυπηρή τη στασιμότητα των κονδυλίων EURES και Βιομηχανικών Σχέσεων και 
Κοινωνικού διαλόγου, σε ένα πλαίσιο ισχυρών αναδιαρθρώσεων και μαζικών απολύσεων·

6. εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία-φάρο «Νεολαία και κίνηση» και 
υποστηρίζει το πιλοτικό σχέδιο «Η πρώτη σας δουλειά EURES», με στόχο τη 
χρηματοδότηση της κινητικότητας των νέων προς εξεύρεση απασχόλησης·

7. προτείνει όπως γίνει χρήση των περιθωρίων για την ενίσχυση του προγράμματος 
Progress, όπως είχε συμφωνηθεί με το Συμβούλιο και την Επιτροπή κατά τις 
διαπραγματεύσεις σχετικά με τον ευρωπαϊκό μηχανισμό μικροχρηματοδοτήσεων·

8. προτείνει την εφαρμογή ενός πιλοτικού σχεδίου για την προάσπιση της υγείας, της 
ευεξίας και της ασφάλειας των ηλικιωμένων εργαζομένων στο χώρο εργασίας·

9. προτείνει να παραταθούν τα πιλοτικά σχέδια της αρμοδιότητάς της, τα οποία είχαν 
εγκριθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης του προϋπολογισμού για το 2010.


