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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 
urmează a fi adoptată:

A. întrucât criza economică, financiară și socială continuă să facă ravagii, circa 23 de 
milioane de oameni fiind șomeri, dintre care 5,2 milioane de tineri,

1. subliniază că bugetul 2012 trebuie să susțină cele cinci obiective mari ale strategiei 2020, 
în special creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și reducerea numărului de 
persoane afectate sau amenințate de sărăcie și de excluziune socială;

2. solicită finanțarea inițiativelor emblematice „Noi competențe pentru noi locuri de muncă”, 
„Tineretul în mișcare” și „Platforma europeană de combatere a sărăciei”;

3. este de părere că aceste obiective necesită comparabilitatea, compatibilitatea și 
complementaritatea dintre bugetele naționale și bugetul Uniunii;

4. este de părere, de asemenea, că doar utilizarea mai inovatoare și mai eficientă a resurselor 
disponibile poate asigura durabilitatea consolidării bugetare a statelor membre;

5. prin urmare, pledează pentru o abordare comună a restructurărilor întreprinderilor prin 
consolidarea rolului partenerilor sociali și prin difuzarea de bune practici privind formarea 
lucrătorilor concediați;

6. subliniază rolul pe care Fondul european de ajustare la globalizare îl are în cadrul acestui 
demers și solicită ca linia bugetară corespunzătoare să fie dotată cu suficiente credite de 
plată;

7. solicită o mai bună utilizare a programului PROGRESS pentru a putea îmbunătăți 
funcționarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă în ceea ce privește măsurile 
active de pe piața muncii și reamintește că, în baza acordului privind instrumentul de 
microfinanțare, bugetul PROGRESS trebuie consolidat;

8. solicită majorarea creditelor de plată pentru FSE;

9. subliniază faptul că, în scopul reducerii numărului de persoane afectate sau amenințate de 
sărăcie, programele Uniunii trebuie să se adreseze migranților și altor grupuri vulnerabile, 
cum ar fi romii;

10. consideră că bugetul european trebuie să sprijine țările partenere din regiunea 
mediteraneeană în reformarea pieței muncii și a sistemului de învățământ profesional din 
aceste țări.


