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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική, χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση συνεχίζει 
να μαίνεται με περίπου 23 εκατομμύρια ανέργους εξ ων 5,2 εκατομμύρια νέους·

1. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός 2012 πρέπει να στηρίζει τους 5 μεγάλους στόχους 
της στρατηγικής 2020, ειδικότερα την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης και μείωση 
του αριθμού ατόμων που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό 
αποκλεισμό·

2. ζητεί χρηματοδότηση των εμβληματικών πρωτοβουλιών "Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις 
εργασίας", "Νεολαία σε κίνηση" και "Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της 
φτώχειας"·

3. είναι της γνώμης ότι αυτοί οι στόχοι απαιτούν συγκρισιμότητα, συμβατότητα και 
συμπληρωματικότητα μεταξύ των προϋπολογισμών των κρατών μελών και του 
προϋπολογισμού της Ένωσης·

4. είναι επίσης της γνώμης ότι η δημοσιονομική εξυγίανση των κρατών μελών δεν μπορεί να 
είναι βιώσιμη, εάν οι πόροι που διατίθενται δεν χρησιμοποιηθούν κατά τρόπο 
περισσότερο καινοτόμο και αποτελεσματικό·

5. τάσσεται συνεπώς υπέρ μιας κοινής προσέγγισης στο θέμα των αναδιαρθρώσεων των 
επιχειρήσεων με ενίσχυση του ρόλου που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι και 
διάδοσης των βελτίστων πρακτικών που αφορούν τις δυνατότητες κατάρτισης των 
εργαζομένων που έχουν απολυθεί·

6. υπογραμμίζει τον ρόλο που διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην 
Παγκοσμιοποίηση στην προσέγγιση αυτή και ζητεί να χορηγούνται στο αντίστοιχο 
κονδύλιο του προϋπολογισμού επαρκείς πιστώσεις πληρωμών· 

7. επιθυμεί καλύτερη χρησιμοποίηση του Κοινοτικού Προγράμματος για την Απασχόληση 
και την Κοινωνική Αλληλεγγύη για να ενισχυθεί η λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών 
απασχόλησης που αφορούν τη λήψη προορατικών μέτρων της αγοράς εργασίας, 
υπενθυμίζει δε ότι δυνάμει της συμφωνίας με θέμα τον ευρωπαϊκό μηχανισμό 
μικροχρηματοδοτήσεων για την απασχόληση και την κοινωνική ένταξη πρέπει στον 
προϋπολογισμό του ως άνω προγράμματος να υπάρχει εκ νέου επάρκεια πιστώσεων·

8. απαιτεί αύξηση των πιστώσεων πληρωμών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου·

9. υπογραμμίζει ότι εν όψει της μείωσης του αριθμού των ατόμων που πλήττονται ή 
απειλούνται από τη φτώχεια τα προγράμματα της Ένωσης πρέπει να απευθύνονται στους 
μετανάστες και άλλες ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι Ρομά·

10. υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να στηρίζει τα κράτη εταίρους 
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της περιοχής της Μεσογείου στην αναμόρφωση των αγορών εργασίας τους και του 
συστήματος επαγγελματικής εκπαίδευσης που έχουν.


