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SUGESTII

Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale recomandă Comisiei pentru 
bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluţie ce 
urmează a fi adoptată:

1. salută majorarea creditelor de angajament pentru iniţiativele emblematice „Tineretul în 
mişcare” şi „Platforma europeană de combatere a sărăciei”; reaminteşte că efectele crizei 
se resimt în continuare şi se opune reducerii, în termeni reali, a creditelor destinate 
capitolului „ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale” şi iniţiativei emblematice „Noi 
competenţe pentru noi locuri de muncă”;

2. solicită majorarea creditelor de plată destinate Fondului social european şi crearea unei 
noi categorii de regiuni intermediare;

3. salută consolidarea capacităţilor partenerilor sociali în cadrul iniţiativei emblematice 
referitoare la noile competenţe şi recomandă ca rolul acestora în cadrul politicii industriale 
să fie recunoscut pe plan bugetar;

4. reaminteşte acordul la care s-a ajuns referitor la instrumentul de microfinanţare Progress şi 
solicită, prin urmare, să se prevadă credite de angajament suplimentare în valoare de 7 
milioane EUR;

5. subliniază că Fondul european de ajustare la globalizare vizează asigurarea calificării şi a 
şanselor de angajare ale lucrătorilor; solicită, pentru accelerarea procedurilor, să se 
prevadă credite de plată pentru linia bugetară corespunzătoare acestui fond;

6. reaminteşte acordul la care s-a ajuns privind Anul european al îmbătrânirii active și al 
solidarității între generații şi sprijină crearea unei linii bugetare corespunzătoare creditelor 
în valoare de 2,7 milioane EUR care urmează a fi alocate în 2012 acţiunilor adoptate în 
cadrul acestei iniţiative;

7. propune majorarea creditelor de angajament destinate Fundaţiei Europene de Formare 
pentru a sprijini ţările partenere din zona mediteraneeană în procesul de reformă a pieţelor 
forţei de muncă ale acestora şi a sistemului lor de formare profesională, precum şi pentru a 
promova dialogul social;

8. propune să se elaboreze două proiecte-pilot pentru promovarea sănătăţii şi a securităţii 
lucrătorilor vârstnici, precum şi un sistem de garantare a integrării tinerilor pe piaţa forţei 
de muncă.


