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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по бюджети да 
включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава, че бюджетът за 2013 г. трябва да подкрепя целите на стратегията 
„Европа 2020”, и иска адекватно финансиране за водещите инициативи: „Младежта 
в движение”, „Нови умения за нови работни места”, „Европейска платформа срещу 
бедността” и „Съюз за иновации“;

2. подчертава нуждата тежкото положение на безработните младежи да бъде признато 
в бюджета и необходимостта да се даде нов тласък на създаването на работни места; 
припомня, че е необходимо да се предвиди адекватно финансиране на всички 
инструменти в областта на заетостта;

3. приветства решението за насочване на неразпределената помощ от Европейския 
социален фонд към намаляването на младежката безработица и насърчаването на 
МСП; иска повишаването и новата ориентация на програмирането на ЕСФ да бъде 
взето предвид в бюджета за 2013 г. с оглед на приключването на текущата 
многогодишна финансова рамка;

4. изисква постоянно бюджетно усилие, насочено към постигането на адекватност на 
обучението и преквалификацията с подкрепата на социалните партньори в 
секторите, където има недостиг на служители, както и по-добро използване на ЕСФ 
и оползотворяване на ЕФПГ;

5. изисква повишаване на информираността на целевите граждани относно 
съществуващите програми, като EURES, пилотния проект „Твоята първа работа с 
EURES“ и механизма за микрофинансиране;

6. подчертава, че европейският бюджет трябва да подкрепя насърчаването на 
социалното сближаване, развитието на политиката за социално отговорни 
предприятия и контрола на прилагането на правните социални норми от 
предприятията, за да се гарантира създаването на работни места с достойни условия 
на труд.


