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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker je cilj proračuna Unije za leto 2011 izgraditi prihodnost, ki bo presegla krizo;

B. ker celotna raven nezaposlenosti dosega 10 %, raven pri mladih pa 20%;

1. obžaluje, da bo samo 1,4 % sredstev iz razdelka 1a namenjenih izvajanju agende za 
socialno politiko, da se omogoči prehod v obdobje po krizi;

2. pozdravlja 50.000.000 EUR, ki so bili za kritje plačil dodeljeni proračunski vrstici 
Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji;

3. ugotavlja povečanje sredstev za plačila za Evropski socialni sklad; to vidi kot rezultat 
nedavnih reform, ampak meni, da potrebujemo druge, globlje reforme;

4. sprašuje se o znatnemu zmanjšanju sredstev za plačila za Evropski center za razvoj 
poklicnega usposabljanja (Cedefop), ki je v nasprotju s cilji strategije 2020;

5. v okviru velikega prestrukturiranja in množičnega odpuščanja obžaluje stagnacijo 
proračunskih vrstic Evropska služba za zaposlovanje (EURES) in Odnosi med 
delodajalci in delojemalci ter socialni dialog;

6. pozdravlja pomembno pobudo "Mladi in mobilnost" in podpira pilotni projekt "Prva 
zaposlitev EURES", da se tako financira mobilnost mladih pri iskanju dela;

7. predlaga, da se uporabijo rezerve za okrepitev programa Progress, kot je bilo 
dogovorjeno s Svetom in Komisijo med pogajanji o Evropskem mikrofinančnem 
instrumentu;

8. predlaga pilotni projekt za podporo zdravju, dobremu počutju in varnosti pri delu 
starejših delavcev;

9. predlaga nadaljevanje pilotnih projektov, ki so v njegovi pristojnosti, sprejetih v 
okviru proračunskega postopka za leto 2010.


