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NÁVRHY

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor 
zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta zvýšenie objemu rozpočtových prostriedkov na hlavné iniciatívy „Mládež v pohybe“ 
a „Európska platforma na boj proti chudobe“; pripomína, že kríza aj naďalej trvá, a 
nesúhlasí s reálnym znížením objemu rozpočtových prostriedkov v kapitole venovanej 
oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí a pre hlavnú iniciatívu „Nové zručnosti a nové 
pracovné miesta“;

2. žiada zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov pre Európsky sociálny fond a 
vytvorenie novej kategórie medziregiónov;

3. víta posilnenie kapacít sociálnych partnerov v kontexte hlavnej iniciatívy o nových 
zručnostiach a želá si, aby sa v rozpočte uznala ich úloha v rámci priemyselnej politiky;

4. pripomína dohodu o nástroji mikrofinancovania týkajúcu sa programu Progress, a preto 
požaduje ďalších 7 miliónov EUR v záväzkoch;

5. zdôrazňuje, že cieľom Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii je zabezpečiť, 
aby pracovníci boli kvalifikovaní a zamestnateľní; žiada, aby platobné rozpočtové 
prostriedky v príslušnom rozpočtovom riadku urýchlili tieto postupy;

6. pripomína dohodu týkajúcu sa Európskeho roka aktívneho starnutia a medzigeneračnej 
solidarity a podporuje vytvorenie rozpočtového riadku predpokladané náklady na 
príslušné opatrenia v roku 2012 vo výške 2,7 milióna EUR;

7. podporuje zvýšenie viazaných rozpočtových prostriedkov pre Európsku nadáciu pre 
odborné vzdelávanie s cieľom podporiť partnerské krajiny v stredomorskom regióne pri 
vykonávaní reforiem ich trhov práce a systémov odborného vzdelávania, ako aj v rámci 
podpory sociálneho dialógu;

8. navrhuje dva pilotné projekty na podporu zdravia a bezpečnosti starších pracovníkov a na 
zabezpečenie začlenenia mladých ľudí do pracovného trhu.


