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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. χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων που προορίζονται για τις
μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, τους νέους και την απασχόληση· υπενθυμίζει
ότι η κοινωνική κρίση μας επιβάλλει να μην επιφέρουμε μείωση στο κεφάλαιο
"Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις"·
2. εκφράζει τη λύπη του, διότι οι πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων του κοινοτικού
προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική αλληλεγγύη – PROGRESS έχουν
μειωθεί κατά 5,3 εκατ. ευρώ εν συγκρίσει προς τον δημοσιονομικό προγραμματισμό·
περισσότερο ενδεδειγμένη σε σχέση με τις απαιτήσεις θα ήταν μία αύξηση κατά 6 εκατ.
ευρώ·
3. υπενθυμίζει την ανάγκη να είναι κατάλληλες οι καταρτίσεις για να ευνοείται η
απασχόληση των νέων και ζητεί το πρόγραμμα για τη διά βίου μάθηση Lifelong Learning
τουλάχιστον να αποκατασταθεί στο επίπεδο των αναλήψεων υποχρεώσεων του έτους
2012·
4. χαιρετίζει την αύξηση των πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και των πιστώσεων
πληρωμών για το ΕΚΤ, καθόσον τα διαρθρωτικά ταμεία στόχο έχουν την ανάπτυξη της
ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·
5. προτείνει τα προς ανακατανομή 22 εκατ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου να
χρησιμοποιηθούν προς όφελος όλων των κρατών μελών που θα επιθυμούσαν να
βελτιώσουν την απασχόληση των νέων και να μην προορίζονται αποκλειστικά για τα
οκτώ κράτη μέλη τα οποία όρισε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2012·
6. υπενθυμίζει ότι στόχος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση
είναι η απόκτηση προσόντων και η δυνατότητα απασχόλησης των εργαζομένων· ζητεί να
εγγραφούν στο κονδύλιό του στον προϋπολογισμό πιστώσεις πληρωμών ύψους άνω των
50 εκατ. ευρώ·
7. υπογραμμίζει ότι η ανακοίνωση που σχετίζεται με το ευρωπαϊκό έτος πολιτών 2013
χρειάζεται πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων τουλάχιστο ίσες προς εκείνες του 2012·
8. προτείνει δύο δοκιμαστικά σχέδια και μία προπαρασκευαστική ενέργεια για να δοθεί εκ
νέου ώθηση στην κοινωνική σύγκλιση και συνοχή χάρις αφενός σε ένα ευρωπαϊκό
κοινωνικό σήμα για τις επιχειρήσεις και αφετέρου στην παροχή στήριξης στους
μετανάστες και τους αποσπασμένους εργαζομένους καθώς και τους αστέγους στην
Ένωση·
9. υπογραμμίζει πόσο αναγκαίο είναι να υπάρξουν νέες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων
για την προπαρασκευαστική ενέργεια "Νεολαία σε κίνηση" με σκοπό να ενθαρρυνθεί η
συμμετοχή των κρατών μελών στην πειραματική φάση αυτού του σχεδίου που
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δρομολογήθηκε το 2012.
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