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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή 
Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση 
ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. υπογραμμίζει ότι ο προϋπολογισμός του 2013 πρέπει να υποστηρίξει τους στόχους της 
στρατηγικής Ευρώπη 2020 και ζητεί επαρκή χρηματοδότηση για τις εμβληματικές 
πρωτοβουλίες: «Νεολαία σε κίνηση», «Νέες δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας», 
«Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας» και «Ένωση 
Καινοτομίας»·

2. υπογραμμίζει την ανάγκη αναγνώρισης σε δημοσιονομικό επίπεδο της δραματικής 
κατάστασης των νέων ανέργων και την ανάγκη να προωθηθεί εκ νέου η δημιουργία 
θέσεων απασχόλησης· υπενθυμίζει ότι πρέπει να προβλεφθεί κατάλληλη χρηματοδότηση 
για όλα τα μέσα που αποβλέπουν στην προώθηση της απασχόλησης·

3. χαιρετίζει την απόφαση να χρησιμοποιηθούν όλες οι μη χορηγηθείσες επιδοτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την μείωση της ανεργίας των νέων και την 
προώθηση των ΜΜΕ· ζητεί να ληφθεί υπόψη στον προϋπολογισμό του 2013 ο αυξημένος 
και αναπροσανατολισμένος προγραμματισμός του ΕΚΤ, ενόψει του τέλους του τρέχοντος 
πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου·

4. ζητεί την καταβολή μόνιμης δημοσιονομικής προσπάθειας για τα προγράμματα 
κατάρτισης και αναπροσανατολισμού εργαζομένων με την υποστήριξη των κοινωνικών 
εταίρων στους κλάδους που αντιμετωπίζουν έλλειψη εργατικού δυναμικού, καθώς και μια 
καλύτερη χρησιμοποίηση του ΕΚΤ και αξιοποίηση του ΕΤΠΠ·

5. ζητεί να ενισχυθεί η ενημέρωση των πολιτών στους οποίους απευθύνονται τα υφιστάμενα 
προγράμματα όπως το ευρωπαϊκό δίκτυο για την απασχόληση, EURES, το πιλοτικό 
σχέδιο «Η πρώτη σου εργασία EURES» και το μέσο της μικροχρηματοδότησης 

6. υπογραμμίζει ότι ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός πρέπει να στηρίζει την κοινωνική 
σύγκλιση, την ανάπτυξη της πολιτικής των κοινωνικά υπεύθυνων επιχειρήσεων και τον 
έλεγχο της εφαρμογής των κοινωνικών νομικών προτύπων από τις επιχειρήσεις, 
προκειμένου να διασφαλιστεί η δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων απασχόλησης.


