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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A. като има предвид, че икономическата, финансовата и социалната криза продължава 
да вилнее, като доведе до наличието на около 23 милиона безработни, включително 
и 5,2 милиона младежи;

1. подчертава, че бюджетът за 2012 г. трябва да финансира петте основни цели на 
стратегията „Европа 2020”, и по-специално увеличаването на заетостта и 
намаляването на броя на лицата, засегнати или застрашени от бедност и социална 
изолация;

2. иска финансиране за водещите инициативи „Нови умения за нови работни места”, 
„Младежта в движение”и „Европейска платформа срещу бедността”;

3. счита, че тези цели изискват съпоставимост, съвместимост и допълняемост на 
националните бюджети и бюджета на Съюза;

4. също така смята, че консолидирането на бюджетите на държавите-членки не може 
да бъде устойчиво, ако наличните ресурси не се използват по по-иновативен и 
ефективен начин;

5. следователно призовава за общ подход към преструктурирането на предприятията 
чрез засилване на ролята на социалните партньори и разпространение на добри 
практики относно обучението на съкратените работници;

6. подчертава ролята на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията в 
този процес и призовава да се осигурят бюджетни кредити за плащания за 
съответния бюджетен ред;

7. призовава за по-добро използване на програмата ПРОГРЕС с цел подобряване 
функционирането на обществените услуги по заетостта във връзка с активните 
мерки на пазара на труда и припомня, че съгласно споразумението за инструмента 
за микрофинансиране бюджетът на програмата ПРОГРЕС следва отново да бъде 
обезпечен със средства; 

8. изисква увеличаване на бюджетните кредити за плащания за ЕСФ;

9. подчертава, че за да се намали броят на лицата, засегнати или застрашени от 
бедност, програмите на Европейския съюз трябва да са насочени към мигрантите и 
други уязвими групи като ромите;

10. счита, че бюджетът на ЕС следва да подкрепя страните партньори от 
Средиземноморския регион във връзка с реформата на техните пазари на труда и 
тяхната система за професионално обучение.


