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JAVASLATOK

A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

A. mivel a gazdasági, pénzügyi és társadalmi válság tovább pusztít: közel 23 millióan vannak 
munka nélkül és közülük 5,2 millió fiatal;

1. hangsúlyozza, hogy a 2012. évi költségvetésnek támogatnia kell az Európa 2020 stratégia 
5 nagy célkitűzését, és különösen a foglalkoztatási arány növelését, valamint a 
szegénységgel és a társadalmi kirekesztéssel fenyegetett személyek számának 
csökkentését;

2. kéri az olyan kiemelt kezdeményezések finanszírozását, mint az „Új munkahelyekhez 
szükséges új készségek”, a „Mozgásban az ifjúság” és az „Európai platform a szegénység 
ellen”;

3. véleménye szerint e célkitűzések a nemzeti költségvetések és az uniós költségvetés 
összehasonlíthatóságát, összeegyeztethetőségét és kiegészítő jellegét igénylik;

4. továbbá úgy gondolja, hogy a tagállamok költségvetési konszolidációja nem lehet tartós,
ha a rendelkezésre álló forrásokat nem innovatívabb és hatékonyabb módon használják 
fel;

5. következésképpen felszólal a vállalkozások átalakításáról szóló közös megközelítés 
érdekében a társadalmi partnerek szerepének megerősítése és az elbocsátott dolgozók 
képzésére vonatkozó bevált gyakorlatok terjesztése által;

6. hangsúlyozza az EGAA szerepét e lépésben és kéri, hogy biztosítsanak megfelelő 
kifizetési előirányzatokat a vonatkozó költségvetési sorra;

7. kívánatosnak tartja a Progress jobb felhasználását az állami munkaügyi szolgálatok 
működésének megerősítése érdekében a munkaerőpiac aktív intézkedései vonatkozásában, 
és emlékeztet, hogy a mikrofinanszírozási eszközről szóló megállapodás értelmében újabb 
költségvetési forrásokat kell biztosítani a Progress programra;

8. követeli az ESZA kifizetési előirányzatainak növelését;

9. hangsúlyozza, hogy a szegénységgel sújtott vagy fenyegetett személyek számának 
csökkenésével az uniós programoknak a bevándorlók és a rászorulók más csoportjai, 
például a romák felé kell irányulniuk;

10. úgy véli, hogy az európai költségvetésnek támogatnia kell a földközi-tengeri térség 
partnerországait munkaerőpiacaik és szakképzési rendszereik reformjában.


