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WSKAZÓWKI
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla
tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących
wskazówek:
1. z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie środków na zobowiązania przeznaczonych na
inicjatywy przewodnie „Mobilna młodzież” oraz „Europejska platforma współpracy w
zakresie walki z ubóstwem”; przypomina, że kryzys nadal sieje spustoszenie i sprzeciwia
się rzeczywistemu zmniejszeniu środków w ramach rozdziału „Zatrudnienie i sprawy
społeczne” jak również inicjatywy przewodniej „Nowe umiejętności w nowych miejscach
pracy”;
2. wzywa do zwiększenia środków na płatności Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
utworzenia nowej kategorii regionów pośrednich;
3. z zadowoleniem przyjmuje wzmocnienie potencjału partnerów społecznych w ramach
inicjatywy przewodniej dotyczącej nowych umiejętności i wyraża nadzieję, że ich rola w
polityce przemysłowej znajdzie odzwierciedlenie w budżecie;
4. przypomina porozumienie zawarte w sprawie instrumentu mikrofinansowego dotyczącego
Progress i zwraca się zatem o dodatkowe 7 mln EUR na środki na zobowiązania;
5. podkreśla, że celem Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji jest
podnoszenie kwalifikacji i zwiększanie szans pracowników na rynku pracy; wnosi o
zapisanie w pozycji budżetowej dotyczącej EFG środków na płatności celem
przyśpieszenia procedur;
6. przypomina porozumienie w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i
Solidarności Międzypokoleniowej i popiera utworzenie pozycji w budżecie dla kwoty
2,7 mln EUR potrzebnej na działania w tym zakresie w 2012 r.;
7. proponuje, aby zwiększyć środki na pokrycie zobowiązań dla Europejskiej Fundacji
Kształcenia celem wspierania krajów partnerskich z regionu Morza Śródziemnego w
reformowaniu ich rynków pracy i systemów kształcenia zawodowego, jak również
promowania dialogu społecznego;
8. proponuje dwa projekty pilotażowe na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
starszych oraz gwarancję włączenia młodych ludzi do rynku pracy.
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