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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de begroting 2011 van de Unie tot doel heeft aan de toekomst na de 
crisis te bouwen,

B. overwegende dat de algemene werkloosheid 10% bedraagt en de jeugdwerkloosheid 
20%,

1. betreurt dat slechts 1,4% van rubriek 1a wordt besteed aan de uitvoering van de sociale 
beleidsagenda om de overgang naar de periode na de crisis te vergemakkelijken;

2. is verheugd over de 50 miljoen EUR die voor betalingen ingeschreven is op de 
begrotingslijn van het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering;

3. neemt nota van de verhoging van de vastleggingen voor het Europees Sociaal Fonds; ziet 
hierin het resultaat van de recente hervormingen, maar is van mening dat er nog 
verdergaande hervormingen nodig zijn; 

4. stelt zich vragen bij de sterke vermindering van de betalingskredieten voor het Europees 
Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop), die in strijd is met de 
doelstellingen van de 2020-strategie;

5. betreurt dat de begrotingslijnen EURES en Arbeidsverhoudingen en sociale dialoog 
stagneren in een context van zware herstructureringen en massale ontslagen;

6. is verheugd over het vlaggenschipinitiatief "Jeugd in beweging" en steunt het 
proefproject "Your first EURES job", dat de mobiliteit van werkzoekende jongeren 
financiert;

7. stelt voor om de marges te gebruiken om meer middelen uit te trekken voor het 
programma Progress, zoals met de Raad en de Commissie is overeengekomen tijdens de 
onderhandelingen over de Europese microfinancieringsfaciliteit;

8. stelt voor om een proefproject op te zetten om de gezondheid, het welzijn en de 
veiligheid van oudere werknemers op het werk te bevorderen;

9. stelt voor om de onder haar bevoegdheid vallende proefprojecten die in het kader van de 
begrotingsprocedure 2010 zijn goedgekeurd, te verlengen.


