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FÖRSLAG
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:
A. EU:s budget för 2011 har som mål att bygga en framtid bortom krisen.
B. Den totala arbetslösheten uppgår till 10 procent och ungdomsarbetslösheten uppgår till
20 procent.
1. Europaparlamentet beklagar att endast 1,4 procent av rubrik 1a anslås till genomförandet
av en socialpolitisk agenda som ska underlätta övergången till tiden efter krisen.
2. Europaparlamentet välkomnar det belopp på 50 000 000 EUR som anslagits till
betalningar under budgetposten för Europeiska fonden för justering för
globaliseringseffekter.
3. Europaparlamentet noterar ökningen av åtagandebemyndigandena för Europeiska
socialfonden. Parlamentet anser att detta är resultatet av de senaste reformerna, men anser
att det krävs mer genomgripande reformer.
4. Europaparlamentet ställer sig frågande till den betydande minskningen av
betalningsbemyndigandena för Europeiska centrumet för utveckling av yrkesutbildning
(Cedefop), vilket är i strid med målen för 2020-strategin.
5. Europaparlamentet beklagar att budgetposterna för Eures och relationer mellan
arbetsmarknadens parter och den sociala dialogen har stagnerat i en situation med
omfattande omstruktureringar och massiva uppsägningar.
6. Europaparlamentet välkomnar det viktiga initiativet ”Unga på väg” och stöder
pilotprojektet ”Your first EURES job” i syfte att finansiera ungas rörlighet för att hitta ett
arbete.
7. Europaparlamentet föreslår att marginalen utnyttjas för att öka medlen till programmet
Progress, i enlighet med överenskommelsen med rådet och kommissionen i samband med
förhandlingarna om EU-instrumentet för mikrokrediter.
8. Europaparlamentet föreslår ett pilotprojekt för stöd till äldre arbetstagares hälsa, välfärd
och säkerhet i arbetslivet.
9. Europaparlamentet föreslår en förlängning av pilotprojekten som faller inom parlamentets
behörighetsområde, och som antagits inom ramen för budgetförfarandet för 2010.
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