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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

A. ker se gospodarska, finančna in socialna kriza še vedno nadaljuje, pri čemer je približno 
23 milijonov ljudi brezposelnih, od tega je 5,2 milijona mladih;

1. poudarja, da mora proračun za leto 2012 podpreti pet velikih ciljev strategije 2020, še 
zlasti povečanje stopnje zaposlenosti in zmanjšanje števila ljudi, ki sta jih prizadeli 
oziroma jih ogrožata revščina in socialna izključenost;

2. zahteva financiranje vodilnih pobud "Nova znanja in spretnosti za nova delovna mesta", 
"Mladi in mobilnost" ter "Evropska platforma za boj proti revščini";

3. meni, da ti cilji zahtevajo primerljivost, združljivost in dopolnilnost nacionalnih 
proračunov in proračuna Unije;

4. meni tudi, da proračunska konsolidacija v državah članicah ne more biti trajna, če se 
razpoložljiva sredstva ne uporabljajo na inovativnejši in učinkovitejši način;

5. zato poziva k skupnemu pristopu k prestrukturiranju podjetij z okrepitvijo vloge socialnih 
partnerjev in širjenjem dobrih praks glede usposabljanja odpuščenih delavcev;

6. pri tem procesu poudarja vlogo Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji in zahteva, 
da se v zadevni proračunski vrstici povečajo odobritve za plačila;

7. želi boljšo uporabo programa PROGRESS, da se okrepi delovanje javnih služb za 
zaposlovanje glede aktivnih ukrepov trga dela, in opozarja, da je treba v skladu s 
sporazumom o mikrofinančnem instrumentu proračun za program PROGRESS povečati;

8. zahteva povečanje odobritev za plačila Evropskega socialnega sklada;

9. poudarja, da morajo biti za zmanjšanja števila ljudi, ki jih je prizadela revščina, oziroma 
jih ogroža, programi Unije namenjeni migrantom in drugim občutljivim skupinam, kot so 
na primer Romi;

10. meni, da mora evropski proračun pomagati državam partnericam v sredozemski regiji pri 
reformi njihovega trga dela in sistema poklicnega izobraževanje.


