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WSKAZÓWKI

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla 
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

A. mając na uwadze, że kryzys gospodarczy, finansowy i społeczny – przy 23 milionach 
bezrobotnych, z czego 5,2 miliony stanowią ludzie młodzi – nadal sieje spustoszenie;

1. podkreśla, że budżet na 2012 r. musi wspierać pięć podstawowych celów strategii „UE 
2020”, a zwłaszcza podwyższenie poziomu zatrudnienia i ograniczenie liczby osób 
dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;

2. apeluje o środki finansowe na przewodnie inicjatywy „Nowe umiejętności w nowych 
miejscach pracy”, „Mobilna młodzież” oraz „Europejski program walki z ubóstwem”;

3. jest zdania, że realizacja tych celów wymaga, aby budżety krajowe i budżet Unii były 
porównywalne, zgodne ze sobą i aby się uzupełniały;

4. uważa również, że konsolidacja budżetowa państw członkowskich będzie trwała tylko 
wtedy, gdy dostępne zasoby będą wykorzystywane w sposób bardziej innowacyjny i 
skuteczny;

5. w związku z tym opowiada się za wspólnym podejściem do restrukturyzacji 
przedsiębiorstw w drodze wzmocnienia roli partnerów społecznych i rozpowszechniania 
dobrych wzorców dotyczących szkolenia zwolnionych pracowników;

6. podkreśla w tym względzie rolę EFG i apeluje o zasilenie odpowiedniej pozycji w 
budżecie środkami na płatności;

7. apeluje o szersze wykorzystanie programu PROGRESS w celu zapewnienia lepszego 
funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia w odniesieniu do aktywnych działań na 
rynku pracy i przypomina, że na mocy porozumienia w sprawie instrumentu 
mikrofinansowego należy ponownie zasilić budżet PROGRESS;

8. domaga się zwiększenia środków na płatności dla EFS;

9. podkreśla, że z myślą o zmniejszeniu liczby osób dotkniętych lub zagrożonych ubóstwem 
należy objąć migrantów i inne szczególnie wrażliwe grupy społeczne, np. Romów, 
programami unijnymi;

10. uważa, że budżet europejski powinien wspierać kraje partnerskie regionu Morza 
Śródziemnego w reformowaniu ich rynków pracy i systemów kształcenia zawodowego.


