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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за водещите 
инициативи „Младеж в движение“ и „Европейска платформа срещу бедността”; 
припомня, че кризата продължава да вилнее, и се противопоставя на реалното 
съкращаване на средствата за глава „Заетост и социални въпроси“ и за водещата 
инициатива „Нови умения за нови работни места”;

2. изисква увеличение на бюджетните кредити за плащания за Европейския социален 
фонд и създаването на нова категория междинни региони;

3. приветства засилването на капацитета на социалните партньори в рамките на 
водещата инициатива за нови умения и желае тяхната роля в индустриалната 
политика да бъде призната в бюджета;

4. припомня постигнатото споразумение относно механизма за микрофинансиране във 
връзка с „Прогрес“ и поради тази причина настоява за допълнителни 7 милиона 
евро под формата на бюджетни кредити за поети задължения;

5. подчертава, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията цели 
квалификацията и пригодността за заетост на работниците; призовава, с цел 
ускоряване на процедурите, за разпределянето на бюджетни кредити за плащания 
по съответния бюджетен ред;

6. припомня споразумението относно Европейската година на активния живот на 
възрастните хора и солидарността между поколенията и подкрепя създаването на 
бюджетен ред за 2,7-те милиона евро, които трябва да бъдат предвидени за 
действията в тази връзка през 2012 г.;

7. предлага увеличение на бюджетните кредити за поети задължения на Европейската 
фондация за обучение, за да се подкрепят страните партньори от 
Средиземноморския регион във връзка с реформата на техните пазари на труда и 
техните системи за професионално обучение, както и насърчаването на социалния 
диалог;

8. предлага два пилотни проекта в полза на здравето и сигурността на възрастните 
работници, както и гаранция за интеграцията на младите хора на пазара на труда.


