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PASIŪLYMAI

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą 
dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

A. kadangi ekonomikos ir finansų krizė bei socialinė krizė dar nesibaigė ir 23 mln. žmonių, iš 
kurių 5,2 mln. – jaunimas, yra bedarbiai;

1. pabrėžia, kad iš 2012 m. biudžeto turi būti finansuojami 5 dideli strategijos „Europa 2020“ 
tikslai, ypač užimtumo lygio kėlimas ir skurde gyvenančių žmonių bei žmonių, kuriems 
gresia skurdas ir socialinė atskirtis, skaičiaus mažinimas;

2. prašo skirti finansavimą pavyzdinėms iniciatyvoms „Nauji gebėjimai naujoms darbo 
vietoms“, „Judus jaunimas“ ir Europos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planui;

3. mano, kad siekiant šių tikslų reikalingos galimybės palyginti, suderinti ir papildyti 
valstybių narių biudžetus ir Sąjungos biudžetą;

4. taip pat mano, kad valstybių narių biudžeto konsolidavimas gali būti tvarus tik tuo atveju, 
jei turimi ištekliai bus naudojami novatoriškiau ir veiksmingiau;

5. taigi ragina laikytis bendro įmonių pertvarkymo metodo sustiprinant socialinių partnerių 
vaidmenį ir skleidžiant gerąją praktiką atleistų darbuotojų mokymo srityje;

6. pabrėžia Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo vaidmens svarbą 
vykdant šią veiklą ir prašo atitinkamą biudžeto eilutę papildyti mokėjimo asignavimais;

7. pageidauja, kad būtų geriau naudojama priemonė „PROGRESS“ siekiant sustiprinti 
viešųjų užimtumo tarnybų veiklą, susijusią su aktyviomis darbo rinkos priemonėmis, ir 
primena, kad, atsižvelgiant į susitarimą dėl mikrofinansų priemonės, reikia vėl papildyti 
priemonės „PROGRESS“ biudžetą;

8. reikalauja padidinti Europos socialinio fondo asignavimus;

9. pabrėžia, kad siekiant sumažinti žmonių, kurie gyvena skurde arba kuriems jis gresia, 
skaičių Sąjungos programos turėtų būti skiriamos migrantams ir kitoms pažeidžiamoms 
grupėms, pvz., romams;

10. mano, kad iš Europos biudžeto turi būti remiamos Viduržemio jūros regiono šalys 
partnerės, vykdančios savo darbo rinkų ir profesinio mokymo sistemų reformas.


