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SUGGESTIES

De Commissie werkgelegenheid en sociale zaken verzoekt de ten principale bevoegde 
Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1. verwelkomt de verhoging van de vastleggingskredieten voor de vlaggenschipinitiatieven 
"Jeugd in beweging" en het "Europees Platform tegen armoede"; herinnert eraan dat de 
crisis blijft toeslaan en kant zich dan ook tegen de reële inkrimping van het hoofdstuk 
"Werkgelegenheid en sociale zaken" en het vlaggenschipinitiatief "Nieuwe vaardigheden 
voor nieuwe banen";

2. dringt erop aan dat de betalingskredieten van het Europees Sociaal Fonds worden 
opgetrokken en dat een nieuwe categorie van intermediaire regio's wordt ingevoerd;

3. is ingenomen met de versterking van de capaciteit van de sociale partners in het kader van 
het vlaggenschipinitiatief betreffende de nieuwe vaardigheden en verlangt dat hun rol in 
het industriële beleid ook in de begroting wordt weerspiegeld;

4. herinnert aan het akkoord over het microfinancieringsinstrument betreffende Progress en 
dringt daarom aan op 7 miljoen euro extra vastleggingskredieten;

5. wijst erop dat het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering gericht is op het 
verbeteren van het opleidingsniveau en de inzetbaarheid van de werknemers; dringt er 
daarom op aan dat de desbetreffende begrotingslijn wordt voorzien van 
betalingskredieten, zodat de procedures kunnen worden aangezwengeld;

6. herinnert aan het akkoord over het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit 
tussen de generaties en steunt de invoering van een begrotingslijn voor de 2,7 miljoen 
euro die worden uitgetrokken voor de acties in 2012;

7. stelt voor de vastleggingskredieten voor de Europese Stichting voor opleiding op te 
trekken om de partnerlanden uit het Middellandse Zeegebied te kunnen helpen bij de 
hervorming van hun arbeidsmarkten en hun beroepsopleidingstelsels, en het bevorderen 
van de sociale dialoog;

8. stelt twee proefprojecten voor ter bevordering van de gezondheid en de veiligheid van 
oudere werknemers alsook een waarborg voor de integratie van jongeren op de 
arbeidsmarkt.


