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FORSLAG

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Budgetudvalget, som er 
korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. glæder sig over forhøjelsen af forpligtelsesbevillingerne til små og mellemstore 
virksomheder, unge og beskæftigelse; minder om, at den sociale krise bevirker, at der ikke 
kan foretages nedskæringer i kapitlet for beskæftigelse og sociale anliggender;

2. beklager, at forpligtelsesbevillingerne til Progress er blevet nedskåret med 5,3 mio. EUR i 
forhold til den finansielle programmering; mener, at det set ud fra efterspørgslen i stedet 
vil være mere hensigtsmæssigt med en forhøjelse på 6 mio. EUR;

3. minder om behovet for en tilpasning af uddannelser for at fremme beskæftigelsen for unge 
og anmoder om, at programmet for livslang læring som minimum genopføres på samme 
niveau for forpligtelserne som i 2012;

4. glæder sig over forhøjelsen af forpligtelses- og betalingsbevillinger til ESF, idet 
strukturfondsmidlerne har til formål at udvikle konkurrenceevnen og beskæftigelsen;

5. foreslår, at de 22 mia. EUR fra Den Europæiske Socialfond, der skal omfordeles, 
anvendes til gavn for alle medlemsstater, som ønsker at forbedre beskæftigelsen for unge, 
og ikke udelukkende reserveres til de otte medlemsstater, som blev udpeget af Det 
Europæiske Råd i 2012;

6. minder om, at Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen har til formål at 
fremme arbejdstagernes kvalifikationer og beskæftigelsesegnethed; anmoder om, at der 
opføres mere end 50 mio. EUR i betalingsbevillinger på dens budgetpost;

7. understreger, at kommunikationen i forbindelse med Borgernes Europaår 2013 kræver 
forpligtelsesbevillinger, der mindst svarer til niveauet i 2012;

8. foreslår to pilotprojekter og en forberedende foranstaltning for at fremme konvergensen 
og den sociale samhørighed på den ene side ved hjælp af et socialt europæisk mærke for 
virksomheder og på den anden side via støtte til migranter og udstationerede arbejdstagere 
såvel som til hjemløse i Unionen;

9. understreger behovet for nye forpligtelsesbevillinger til den forberedende foranstaltning 
"Unge på vej" for at tilskynde medlemsstaterne til at deltage i dette projekts pilotfase, som 
blev iværksat i 2012.


