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IEROSINĀJUMI

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

A. tā kā Eiropas Savienības 2011. gada budžeta mērķis ir finansējuma nodrošināšana 
projektu un darbību īstenošanai pēc krīzes;

B. tā kā vispārējais bezdarba līmenis vidēji sasniedz 10 % un jauniešu bezdarbs — pat 
20 %,

1. pauž nožēlu, ka tikai 1,4 % no 1.a izdevumu kategorijas līdzekļiem ir paredzēti 
sociālās politikas programmas īstenošanai, lai atvieglotu pāreju uz pēckrīzes 
laikposmu;

2. atzinīgi vērtē to, ka Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) budžeta 
pozīcijas maksājumu daļā iekļauti EUR 50 000 000;

3. pieņem zināšanai Eiropas Sociālajam fondam (ESF) paredzēto maksājumu saistību 
palielināšanos; šajā palielinājumā saskata neseno reformu rezultātu, tomēr uzskata, ka 
nepieciešamas turpmākas — pamatīgākas reformas;

4. pauž bažas par to, ka Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centram (CEDEFOP) 
paredzēto maksājumu apropriāciju būtiskais samazinājums ir pretrunā mērķiem, kas 
noteikti stratēģijā 2020. gadam;

5. būtiskas pārstrukturēšanas un masveida atlaišanas no darba kontekstā pauž nožēlu par 
stagnāciju budžeta pozīcijās „Eiropas Nodarbinātības dienesti (EURES)” un „Darba 
attiecības un sociālais dialogs”;

6. atzinīgi vērtē iniciatīvu „Jaunatne kustībā” un atbalsta izmēģinājuma projektu „Tavs 
pirmais EURES darbs”, lai finansētu jauniešu mobilitāti darba meklēšanas nolūkā;

7. saskaņā ar sarunās par Eiropas mikrofinansēšanas instrumentu panākto vienošanos ar 
Padomi un Komisiju ierosina izmantot rezerves, lai palielinātu programmai „Progress” 
paredzētos līdzekļus;

8. ierosina izmēģinājuma projektu vecāka gadagājuma strādājošo veselības aprūpes, 
labklājības un darba drošības atbalstam;

9. ierosina pagarināt to Parlamenta kompetencē esošo izmēģinājuma projektu īstenošanas 
termiņus, kuri tika apstiprināti saistībā ar 2010. gada budžeta procedūru.


