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NÁVRHY

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný 
výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá zvýšení prostředků na závazky pro malé a střední podniky, mladé lidi a na závazky
v oblasti zaměstnanosti; připomíná, že sociální krize vyžaduje, abychom neomezovali 
kapitolu „zaměstnanost a sociální věci“,

2. vyjadřuje politování nad tím, že prostředky na závazky programu Společenství pro 
zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) byly sníženy oproti finančnímu 
plánování o 5,3 milionů EUR; vzhledem k žádostem by však bylo vhodnější jejich zvýšení
o 6 milionů EUR;

3. připomíná, že k podpoře vyšší zaměstnanosti mladých lidí je třeba odpovídající odborné 
přípravy a žádá, aby byl Program celoživotního učení obnoven, a sice přinejmenším na 
úroveň závazků v roce 2012; 

4. vítá zvýšení prostředků na závazky a platby pro Evropský sociální fond (ESF), neboť 
cílem strukturálních fondů je rozvíjet konkurenceschopnost a zaměstnanost;

5. navrhuje, aby 22 miliard EUR z ESF určených k přerozdělení mohly využívat všechny 
členské státy, jež chtějí zvýšit míru zaměstnanosti mladých lidí, a aby nebyly vyhrazeny 
pouze pro osm členských států, které stanovila Evropská rada v roce 2012;

6. připomíná, že cílem Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci je zlepšení 
kvalifikace a zaměstnatelnosti pracovníků; žádá, aby do dané rozpočtové položky byly 
přiděleny prostředky na platby vyšší než 50 milionů EUR;

7. zdůrazňuje, že sdělení o Evropském roce občanů 2013 vyžaduje, aby prostředky na 
závazky byly alespoň ve stejné výši jako v roce 2012; 

8. navrhuje dva pilotní projekty a přípravnou akci na oživení sociálního sbližování
a soudržnosti díky evropské značce pro sociální podniky, jakož i díky podpoře migrantů, 
vyslaných pracovníků a bezdomovců v Evropské unii;

9. zdůrazňuje význam nových prostředků na závazky pro přípravnou akci „Mládež
v pohybu“ s cílem podnítit členské státy, aby se zúčastnily pilotní fáze tohoto projektu, 
který byl zahájen v roce 2012. 


