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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže cieľom rozpočtu Únie na rok 2011 je pripraviť sa na budúcnosť po kríze,

B. keďže celková miera nezamestnanosti dosahuje 10 % a miera nezamestnanosti 
mladých ľudí 20 %,

1. ľutuje, že iba 1,4 % okruhu 1a je určených na vykonávanie agendy sociálnej politiky s 
cieľom uľahčiť prechod do obdobia po kríze;

2. víta skutočnosť, že v rozpočtovom riadku Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF) bolo na platby vyčlenených 50 000 000 EUR;

3. berie na vedomie zvýšenie výdavkových rozpočtových prostriedkov pre Európsky 
sociálny fond (ESF); považuje to za výsledok nedávnych reforiem, ale domnieva sa, že 
je potrebné uskutočniť ďalšie, radikálnejšie reformy; 

4. kladie si otázku v súvislosti s výrazným znížením výdavkových rozpočtových 
prostriedkov pre Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Cedefop), čo 
je v rozpore s cieľmi stratégie 2020;

5. vyjadruje poľutovanie nad stagnáciou prostriedkov v rozpočtových riadkoch určených 
pre EURES a pre pracovnoprávne vzťahy a sociálny dialóg v kontexte rozsiahlych 
reštrukturalizácií a masového prepúšťania;

6. víta kľúčovú iniciatívu „Mládež v pohybe“ a podporuje pilotný projekt „Tvoje prvé 
pracovné miesto EURES“, ktorých cieľom je financovať mobilitu mladých ľudí, a 
pomôcť im tak nájsť zamestnanie;

7. navrhuje využiť rezervy s cieľom zvýšiť financovanie programu Progress, ako bolo 
dohodnuté s Radou a Komisiou v rámci rokovaní o európskom nástroji 
mikrofinancovania;

8. navrhuje vytvoriť pilotný projekt na podporu zdravia, dobrých podmienok a 
bezpečnosti pri práci týkajúci sa starších zamestnancov;

9. navrhuje pokračovať vo vykonávaní pilotných projektov v jeho oblasti pôsobnosti, 
ktoré boli prijaté v rámci rozpočtového postupu na rok 2010.


