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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá zvýšení prostředků na závazky u stěžejních iniciativ „Mládež v pohybu“a „Evropská 
platforma pro boj proti chudobě“; připomíná, že i nadále se nacházíme uprostřed krize, a 
je proti reálnému snížení prostředků v kapitole „Zaměstnanost a sociální věci“ a u stěžejní 
iniciativy  „Nové dovednosti pro nová pracovní místa“;

2. požaduje zvýšení prostředků na platby u Evropského sociálního fondu a vytvoření nové 
kategorie středních regionů;

3. vítá posílení kapacit sociálních partnerů v rámci stěžejní iniciativy týkající se nových 
dovedností a přeje si, aby byla v rozpočtu patřičně zohledněna jejich role v průmyslové 
politice;

4. připomíná dohodu o nástrojích mikrofinancování v souvislosti s programem Progress, a 
žádá tudíž o dalších 7 milionů EUR v prostředcích na závazky;

5. zdůrazňuje, že cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je, aby propuštění 
pracovníci získali novou kvalifikaci a bylo možno je zaměstnat; v zájmu zrychlení 
příslušných postupů žádá, aby do dané rozpočtové položky byly přiděleny prostředky na 
platby;

6. připomíná dohodu o Evropském roce aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity a 
podporuje vytvoření rozpočtové položky, do níž bude přidělena částka 2,7 milionu EUR 
na činnosti a akce v rámci tohoto projektu v roce 2012;

7. navrhuje zvýšit prostředky na závazky pro Evropskou nadaci odborného vzdělávání s 
cílem podpořit partnerské země v oblasti Středozemního moře při provádění reforem 
jejich trhů práce a systémů odborného vzdělávání a při prosazování sociálního dialogu;

8. navrhuje dva pilotní projekty na podporu zdraví a bezpečnosti starších pracovníků a jako 
záruku začlenění mladých na trh práce. 


