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FÖRSLAG

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar budgetutskottet att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar ökningen av åtagandebemyndigandena för 
flaggskeppsinitiativen ”Unga på väg” och ”Europeisk plattform mot fattigdom”. 
Parlamentet påminner om att krisen ännu inte är över och motsätter sig en betydande 
begränsning av kapitlet ”sysselsättning och sociala frågor” och flaggskeppsinitiativet 
”Ny kompetens för nya arbetstillfällen”.

2. Europaparlamentet begär en ökning av betalningsbemyndigandena för 
Europeiska socialfonden och kräver att det inrättas en ny kategori mellanregioner.

3. Europaparlamentet gläds åt att arbetsmarknadsparternas kapacitet förbättrats inom ramen 
för flaggskeppsinitiativet om ny kompetens och anser att deras roll i industripolitiken bör 
avspeglas i budgeten.

4. Europaparlamentet påminner om den överenskommelse som ingåtts om 
mikrofinansieringsinstrumentet för Progressprogrammet och begär därmed ytterligare 
sju miljoner euro i åtaganden.

5. Europaparlamentet betonar att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 
har till syfte att höja kompetensen bland arbetstagarna och förbättra deras möjligheter till 
arbete. För att snabba på förfarandena begär parlamentet att budgetposten för fonden 
tilldelas betalningsbemyndiganden.

6. Europaparlamentet påminner om överenskommelsen om Europaåret för aktivt åldrande 
och solidaritet mellan generationerna, och stöder inrättandet av en budgetpost för de 
2,7 miljoner euro som planerats för insatser på detta område under 2012.

7. Europaparlamentet föreslår en ökning av åtagandebemyndigandena för 
Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen i syfte att dels stödja partnerländerna i 
Medelhavsregionen i samband med reformeringen av deras arbetsmarknader och 
yrkesutbildningssystem, dels underlätta dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

8. Europaparlamentet föreslår två pilotprojekt för att förbättra äldre arbetstagares hälsa och 
säkerhet samt en garanti för integrering av ungdomar på arbetsmarknaden.


