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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby 
do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

A. vzhledem k tomu, že hospodářská, finanční a sociální krize i nadále sužuje asi 23 milionů 
nezaměstnaných, z toho 5,2 milionu mladých lidí;

1. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2012 musí podporovat 5 hlavních cílů strategie 2020, 
konkrétněji zvyšování míry zaměstnanosti a snižování počtu osob postižených nebo
ohrožených chudobou a sociálním vyloučením;

2. požaduje financování stěžejních iniciativ „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“, 
„Mládež v pohybu“a „Evropská platforma pro boj proti chudobě“;

3. je toho názoru, že uvedené cíle vyžadují porovnatelnost, slučitelnost a doplňkovost
vnitrostátních rozpočtů a rozpočtu Unie;

4. domnívá se rovněž, že konsolidace rozpočtu v členských státech nemůže být trvalého 
rázu, pokud disponibilní zdroje nebudou využity inovativnějším a efektivnějším 
způsobem;

5. je proto pro společný přístup k restrukturalizaci podniků na základě posílení role
sociálních partnerů a šíření osvědčených postupů v oblasti odborného školení pracovníků 
propuštěných z práce;

6. zdůrazňuje úlohu EFG v tomto procesu a požaduje, aby v příslušné rozpočtové položce 
byly navýšeny prostředky na platby;

7. vyjadřuje přání, aby byl program PROGRESS lépe využíván k posílení fungování
veřejných služeb zaměstnanosti, pokud jde o aktivní opatření na trhu práce, a připomíná, 
že v rámci dohody o nástrojích mikrofinancování musí být rozpočet pro tento program 
opět navýšen;

8. požaduje zvýšení prostředků na platby z ESF;

9. zdůrazňuje, že v zájmu snížení počtu osob postižených nebo ohrožených chudobou se 
programy Unie musí zaměřit na migranty a jiné zranitelné skupiny, jako jsou např. 
Romové;

10. domnívá se, že rozpočet EU musí podporovat partnerské země v oblasti Středozemního 
moře při provádění reforem jejich trhů práce a systémů odborného vzdělávání.


