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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że budżet Unii Europejskiej na rok 2011 ma na celu budowanie 
przyszłości po wyjściu z kryzysu;

B. mając na uwadze, że ogólna stopa bezrobocia wynosi 10%, a w przypadku ludzi 
młodych 20%;

1. ubolewa, że jedynie 1,4% środków działu 1a przeznacza się na realizację programu 
polityki społecznej mającej na celu ułatwienie wychodzenia z kryzysu;

2. przyjmuje z zadowoleniem wpisanie do linii budżetowej Europejskiego Funduszu 
Dostosowania do Globalizacji (EGF) kwoty 50 000 000 EUR przeznaczonej na 
płatności;

3. przyjmuje do wiadomości wzrost środków na płatności Europejskiego Funduszu 
Społecznego (EFS), postrzegając ten wzrost jako wynik ostatnich reform, lecz uważa, 
że konieczne są inne, bardziej gruntowne reformy; 

4. kwestionuje poważne zmniejszenie środków na płatności Europejskiego Centrum 
Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) sprzeczne z celami strategii UE 2020;

5. ubolewa nad zastojem linii budżetowych EURES oraz Stosunków przemysłowych i 
dialogu społecznego w kontekście poważnych działań restrukturyzacyjnych i 
masowych zwolnień;

6. przyjmuje z zadowoleniem sztandarową inicjatywę „Młodzież w drodze” i wspiera 
projekt pilotażowy „Your first EURES job” (Twoja pierwsza praca z EURES-em) 
służące finansowaniu mobilności młodych ludzi w poszukiwaniu zatrudnienia;

7. proponuje wykorzystanie dostępnych marginesów celem zwiększenia środków na 
program Progress, zgodnie z ustaleniami z Radą i Komisją podczas negocjacji na 
temat europejskiego instrumentu mikrofinansowego;

8. proponuje projekt pilotażowy mający na celu wspieranie zdrowia, dobrobytu i 
bezpieczeństwa w pracy starszych pracowników;

9. proponuje przedłużenie projektów pilotażowych w zakresie swoich kompetencji 
przyjętych w ramach procedury budżetowej na 2010 r.;


