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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

A. keďže hospodárska, finančná a sociálna kríza pretrváva, pričom približne 23 miliónov 
osôb je nezamestnaných a z toho 5,2 milióna mladých ľudí;

1. zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa z rozpočtu na rok 2012 podporovalo 5 hlavných cieľov 
stratégie EÚ 2020, a to najmä zvýšenie zamestnanosti a zníženie počtu osôb postihnutých 
alebo ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením;

2. požaduje financovanie hlavných iniciatív „Nové zručnosti a nové pracovné miesta“, 
„Mládež v pohybe“ a „Európska platforma na boj proti chudobe“;

3. zastáva názor, že tieto ciele si vyžadujú porovnateľnosť, zlučiteľnosť a doplnkovosť 
národných rozpočtov a rozpočtu Únie;

4. zastáva tiež názor, že fiškálna konsolidácia v členských štátoch nemôže mať udržateľný 
charakter, ak sa disponibilné zdroje nebudú používať inovačnejším a účinnejším 
spôsobom;

5. požaduje preto spoločný prístup k reštrukturalizácii podnikov prostredníctvom posilnenia 
úlohy sociálnych partnerov a šírenia osvedčených postupov v oblasti ďalšieho vzdelávania 
prepustených pracovníkov;

6. zdôrazňuje úlohu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v tomto 
procese a žiada, aby sa v príslušnom rozpočtovom riadku zvýšili platobné rozpočtové 
prostriedky;

7. vyslovuje sa za lepšie využívanie programu PROGRESS s cieľom posilniť fungovanie 
verejných služieb zamestnanosti, pokiaľ ide o aktívne opatrenia trhu práce, a pripomína, 
že na základe dohody o nástroji mikrofinancovania treba rozpočet tohto programu zvýšiť;

8. požaduje zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov ESF;

9. zdôrazňuje, že v záujme zníženia počtu osôb postihnutých alebo ohrozených chudobou 
musia byť programy Únie zamerané na migrantov a ďalšie zraniteľné skupiny, ako sú 
Rómovia;

10. domnieva sa, že z európskeho rozpočtu treba podporovať partnerské krajiny v Stredozemí 
pri vykonávaní reforiem ich trhov práce a systémov odborného vzdelávania.


