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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

A. overwegende dat de economische, financiële en sociale crisis blijft duren en ongeveer 23 
miljoen werklozen treft, waaronder 5,2 miljoen jongeren,

1. benadrukt dat de begroting 2012 de vijf grote doelstellingen van de strategie 2020 moet 
ondersteunen, met name de verhoging van de arbeidsparticipatie en de vermindering van 
het aantal personen dat door armoede en sociale uitsluiting wordt getroffen of bedreigd;

2. verzoekt om financiering voor vlaggenschipinitiatieven zoals "Nieuwe vaardigheden voor 
nieuwe banen", "Jeugd in beweging" en "Het Europees platform tegen armoede";

3. is van mening dat het voor dergelijke initiatieven noodzakelijk is dat de nationale 
begrotingen en de begroting van de Unie vergelijkbaar, compatibel en complementair zijn;

4. is tevens van mening dat de begrotingsconsolidering van de lidstaten niet duurzaam kan 
zijn als de beschikbare middelen niet innoverender en efficiënter worden gebruikt;

5. dringt bijgevolg aan op een gemeenschappelijke aanpak voor bedrijfsherstructureringen, 
met name via een grotere rol voor de sociale partners en de verspreiding van goede 
praktijken inzake opleiding van ontslagen werknemers;

6. benadrukt hierbij de rol van het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering 
(EFG) en dringt erop aan dat de overeenkomstige begrotingslijn over voldoende 
betalingskredieten beschikt;

7. wenst een beter gebruik van PROGRESS om de werking van de openbare diensten voor 
arbeidsvoorziening beter af te stemmen op actieve arbeidsmarktmaatregelen, en herinnert 
eraan dat de kredieten voor PROGRESS uit hoofde van het akkoord betreffende het 
microfinancieringsinstrument moeten worden verhoogd;

8. eist een verhoging van de betalingskredieten voor het ESF;

9. benadrukt dat, om het aantal personen dat door armoede wordt getroffen of bedreigd te 
verminderen, de programma's van de Unie gericht moeten zijn op migranten en andere 
kwetsbare groepen zoals de Roma;

10. is van mening dat de Europese begroting de partnerlanden in het Middellandse Zeegebied 
moet steunen bij de hervorming van hun arbeidsmarkt en van hun stelsel voor 
beroepsopleiding.


