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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. приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения за малките 
и средните предприятия, младите хора и заетостта; припомня, че социалната криза 
ни налага да не намаляваме глава „Заетост и социални въпроси”;

2. изразява съжаление във връзка с това, че бюджетните кредити за поети задължения 
на Европейския механизъм за микрофинансиране „Прогрес“ са намалени с 5,3 
милиона евро по отношение на финансовото програмиране; по отношение на 
исканията едно увеличение от 6 милиона евро би следвало да бъде по-уместно;

3. припомня необходимостта от адаптиране на обученията, така че да се насърчава 
заетостта при младите и призовава за възстановяването на програмата „Учене през 
целия живот” поне на равнището на поетите задължения за 2012 г.;

4. приветства увеличаването на бюджетните кредити за поети задължения и плащания 
за ЕСФ, тъй като структурните фондове целят развитието на 
конкурентоспособността и заетостта;

5. предлага всички държави членки, които желаят да внесат подобрения в заетостта 
при младите, да могат да се възползват от сумата от 22 милиарда евро от ЕСФ, 
които ще бъдат разгърнати отново, а те да не бъдат единствено запазени за осемте 
държави членки, определени от Европейския съвет от 2012 г.;

6. подчертава, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията цели 
квалификацията и пригодността за заетост на работниците; изисква бюджетни 
кредити за плащания по неговия бюджетен ред на обща сума, надвишаваща 50 
милиона евро;

7. подчертава, че съобщението за Европейската година на гражданите (2013 г.) налага 
бюджетни кредити за поети задължения, които да се равняват най-малко на тези за 
2012 г.;

8. предлага два пилотни проекта и подготвителното действие за възобновяване на 
конвергенцията и социалното сближаване от една страна благодарение на 
европейски социален знак за предприятията, а от друга благодарение на подкрепата 
за мигрантите и командированите работници, както и за бездомните лица в Съюза;

9. подчертава необходимостта от нови бюджетни кредити за поети ангажименти за 
подготвителното действие „Младежта в движение”, за да се насърчи участието на 
държавите членки в пилотната фаза на този проект, лансиран през 2012 г.


