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POBUDE

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja povečanje sredstev za prevzem obveznosti za vodilni pobudi "Mladi in 
mobilnost" in "Evropska platforma za boj proti revščini"; opozarja, da se širjenje krize 
nadaljuje in nasprotuje dejanskemu zmanjšanju sredstev v poglavju "Zaposlovanje in 
socialne zadeve" ter za vodilno pobudo "Nova znanja in spretnosti za nova delovna 
mesta"; 

2. zahteva povečanje odobritev za plačila Evropskega socialnega sklada in uvedbo nove 
kategorije vmesnih regij;

3. pozdravlja okrepitev zmogljivosti socialnih partnerjev v okviru vodilne pobude za nove 
pristojnosti in želi, da se v proračunu prizna njihova vloga v industrijski politiki; 

4. opozarja na doseženi sporazum glede instrumenta za mikro financiranje Progress in zato 
zahteva dodatnih 7 milijonov eurov prevzetih obveznosti;

5. poudarja, da je namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji usposobljenost in 
zaposljivost delavcev; zahteva odobritve plačil v njegovi proračunski vrstici, da bi 
pospešili postopke;

6. opozarja na sporazum o evropskem letu aktivnega staranja in solidarnosti med 
generacijami ter podpira oblikovanje proračunske vrstice za 2,7 milijona eurov, ki so 
potrebni za ukrepe v zvezi s tem sporazumom v letu 2012;

7. predlaga povečanje sredstev za prevzem obveznosti Evropske fundacije za usposabljanje, 
da bi podprli partnerske države sredozemskega območja pri reformi njihovih trgov dela in 
njihovih sistemov strokovnega izobraževanja ter spodbudili socialni dialog; 

8. predlaga pilotna projekta za spodbujanje zdravja in varnosti starejših delavcev ter 
zagotavljanje vključevanja mladih na trg dela.


